




 ( هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع (  ماما  تفرعم 

: هدنسیون

یمشاه ینب  دمحم 

: یپاچ رشان 

فراعم کین 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  18تفرعم 

باتک 18تاصخشم 

19هراشا

موس پاچ  37همّدقم 

مود پاچ  40همّدقم 

لّوا پاچ  42همّدقم 

دنوادخ یگدنب  یگنوگچ  شزرا و  لّوا : 46شخب 

ناگدنب تقلخ  زا  فده  تفرعم ؛ اب  تدابع  46لصف 1 :

دنوادخ يرادفده  حیحص  46يانعم 

46هراشا

لعف فده  لعاف و  46فده 

لعف ییاغ  تّلع  ای  47تیاغ 

تاذ نیع  ای  تاذ  رب  دئاز  48یعاد 

دنوادخ لاعفا  ندوب  49هنامیکح 

قولخم فده  ای  قلاخ  50فده 

یهلا هاگشیپ  رد  يرایتخا  50یگدنب 

50هراشا

دنوادخ یعیرشت  ینیوکت و  51هدارا 

اهناسنا ناحتما  53التبا و 

ناحتما يارب  هنیمز يا  تقلخ : رد  54فالتخا 

هانگ ماجنا  زا  دنوادخ  ندشن  56عنام 

دنوادخ یگدنب  ساسا  57هیاپ و 

57هراشا
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تفرعم هیاپ  رب  58تدابع 

تفرعم قّقحت  ندوبن  58يرایتخا 

تفرعم ّدر  ای  لوبق  رد  ناسنا  59شقن 

ناسنا يارب  تفرعم  نیرت  60بجاو 

تدابع حور  دنوادخ ؛ 61تفرعم 

تفرعم لمع و  62هطبار 

ناسنا تّیلضفا  63رایعم 

ناسنا تقلخ  زا  64فده 

دنوادخ تدابع  رد  ناگدنب  ِماسقا  66لصف 2 :

نامیا 66تفرعم و 

66هراشا

اضعا رب  نامیا  ندش  67شخپ 

یبلق 67تفرعم 

نامیا مالسا و  68توافت 

نامیا طرش  70مالسا 

نامیا زا  یعماج  70فیرعت 

یعقاو يرهاظ و  71مالسا 

71هراشا

نابز هب  مالسا  71راهظا 

مالسا 72تقیقح 

رفک 74تقیقح 

74هراشا

قسف اب  رفک  76توافت 

تفرعم رد  78کش 

يرایتخا ریغ  يرایتخا و  78کش 

راکنا زا  هبترم يا  79کش 
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رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  81فعضتسم 

81هراشا

فعضتسم 82فیرعت 

نافعضتسم 83تبقاع 

تمایق زا  لبق  نافعضتسم  ماجنارس  ِندشن  85نشور 

ادخ یگدنب  هار  اهنت  ماما ؛ تفرعم  مود : 90شخب 

ناشیا تفرعم  مالّسلا و  مهیلع  ناماما  عیفر  هاگیاج  90لصف 1 :

یگدنب قیرط  هئارا  رد  ناربمایپ  90شقن 

90هراشا

دنوادخ بناج  زا  تیرّبعم  ترافس و  92نأش 

دنوادخ هلیسو  هب  یهلا  ِنایامنهار  93یفّرعم 

93هراشا

تلاسر هب  لوسر  شدوخ و  هب  دنوادخ  95تفرعم 

یهلا نایاوشیپ  ندوب  96هدیزگرب 

96هراشا

ادخ یگدنب  رد  صالخا  97هبترم 

یهلا ناگدیزگرب  هب  میلست  قیرط  زا  ادخ  99تدابع 

99هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تفرعم  99موزل 

مالّسلا هیلع  مدآ  رب  هدجس  زا  ناطیش  100رابکتسا 

دنوادخ هب  ناطیش  نتشادن  یبلق  103نامیا 

دنوادخ ياهتّجح  يارب  یهّللا  هفیلخ  105ماقم 

105هراشا

ادخ هفیلخ  105تمصع 

یهلا يافلخ  تخانش  نتشاد  تّیقیرط  107تّیعوضوم و 

ادخ هفیلخ  ماقم  هب  تبسن  108کش 
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ادخ ِناگدیزگرب  ياه  110هدیزگرب 

110هراشا

یهلا يایبنا  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  111يرترب 

یهلا ناگتشرف  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  112يرترب 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تّیلضفا  115ّرس 

قیالخ همه  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  116يرترب 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تاماقم  ندوبن  كرد  117لباق 

یهلا تلزنم  ره  ساسا  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  119تفرعم 

مالّسلا هیلع  ماما  ندوب  هللا » هجو  »121

« هللا دی   » و هللا » ناسل  « ، » هللا نیع  »124

مالّسلا مهیلع  همئا  ندوب  هللا » باب  »125

125هراشا

« هللا َفِرُع  اِنب   » و هللاَدِبُع » اِنب   » 126يانعم

مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  يایرد  زا  127هرطق يا 

127هراشا

نانمؤم رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  130تیالو 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  رما  132ضیوفت 

مالّسلا هیلع  ماما  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  136یفّرعم 

مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  اب  نامیا  طابترا  139لصف 2 :

مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  139هفیظو 

139هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  لابق  رد  تّما  هفیظو  140جنپ 

هریبک هعماج  ترایز  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  142یفّرعم 

142هراشا

مالّسلا هیلع  همئا  يدادادخ  142تالامک 

یهلا ياه  تیلوؤسم  ماجنا  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  144درکلمع 
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دنوادخ ياضر  قح و  نازیم  مالّسلا ؛ مهیلع  145همئا 

لطاب ضیوفت  148یفن 

یتسه ملاوع  همه  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  149تلزنم 

ام يارب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ِيدوجو  تاکرب  زا  149هشوگ يا 

ناهانگ شزرمآ  مزال  طرش  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  151ياضر 

تّما تسرپرس  یعار و  مالّسلا  هیلع  152ماما 

ناپوچ هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هیبشت  زا  لاکشا  157عفر 

تاریخ همه  همشچرس  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  158تفرعم 

158هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  زا  تّیعبت  موزل  ندوب  158یلقع 

مالّسلا مهیلع  همئا  ندوب  ادخ  159باب 

نید عورف  لوصا و  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ناسنا  162زاین 

نابرهم ردام  زوسلد و  ردپ  مالّسلا ؛ هیلع  163ماما 

مالّسلا هیلع  ماما  تیاده  عون  165ود 

یسانشادخ هیاپ  اهنت  یسانش ؛ 166ماما 

166هراشا

حیحص یسانشادخ  166فیرعت 

نآرق رد  تلالض »  » و تیاده »  » قیقد 169يانعم 

تیالو رکنم  170كرش 

تماما راکنا  172بتارم 

تسا رفاک  ِناملسم  مالّسلا  هیلع  ماما  174رکنم 

دیحوت يرورض  طرش  176تیالو ؛

ناشدوخ نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  177ّیفرعم 

يرادنید رد  يّربت  ّیلوت و  شقن  179لصف 3 :

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رطاخ  هب  ضغب  ّبح و  نامیا : 179تقیقح 

179هراشا
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دنوادخ ربارب  رد  یکچوک  تدابع : 179حور 

نمؤم هدنب  ّقح  رد  یهلا  تیالو  182لامِعا 

نامیا هجرد  رایعم  دنوادخ ؛ يارب  ضغب  183ّبح و 

وا نمشد  اب  ینمشد  ادخ و  تسود  اب  185یتسود 

دنوادخ تاذلاب  بوبحم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  185لها 

دنوادخ یگدنب  حور  یبرقلا ؛ یف  188تّدوم 

ادخ نانمشد  زا  يّربت  ندوب  190تدابع 

يرادنید قّقحت  يارب  يّربت  تّیقیرط  - 1191

191هراشا

نید رد  افلخ  يدمع  نتشاذگ  193تعدب 

تلالض نایاوشیپ  زا  194يوریپ 

ّرش ره  هشیر  رفک ، 196همئا 

تایانج همه  دروم  رد  رفک  همئا  198ریصقت 

لامعا ّدر  یلوبق و  طرش  يّربت ؛ ّیلوت و  - 2199

199هراشا

تدابع رهاظ  بلاق و  202تّیمها 

تداعس يارب  مزال  طرش  ود  حلاص ؛ لمع  203نامیا و 

لامعا همه  رد  ادخ  ّیلو  205تلالد 

راکوکین نافعضتسم  ِندوبن  206روجأم 

نآ زا  لبق  ایند و  رد  قیالخ  ناحتما  هلیسو  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  209تیالو 

یتدابع ره  ياهتنا  ادتبا و  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  210تفرعم 

لاح ره  رد  تیالو  211بوجو 

رفک نامیا و  رایعم  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  راکنا  212تفرعم و 

212هراشا

ّلاض ای  213فعضتسم 

كرشم مه  تسا و  رفاک  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  214رکنم 
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ناشناوریپ يارب  رفک  همئا  ندوب  215تب 

قولخم ربارب  رد  تدابع  216يانعم 

تیالو نارکنم  هناهاگآان  217كرش 

« تئارب  » و تیالو »  » مزاول 218راثآ و 

218هراشا

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رب  تاولص  219تّیمها 

شنانمشد رب  دنوادخ  219نعل 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  رب  220نعل 

ناشیا نانمشد  رب  نعل  قیرط  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  224يرای 

لطاب ّقح و  رایعم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  طخس  225اضر و 

225هراشا

یهلا طخس  اضر و  226يانعم 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تّبحم  ساسارب  یعیرشت  ینیوکت و  228تقلخ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ضغب  ّبح و  يانبم  رب  مّنهج  تشهب و  230تاجرد 

تیالو ببس  هب  نامیا  لها  تداعس  233لصف 4 :

ناسنا تیصخش  شزرا  رایعم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  233تفرعم 

233هراشا

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  هب  تبسن  میلست  ینعی  234يرادنید 

نیدیب هنسح  اب  رادنید  هئّیس  234هسیاقم 

اهنآ لامعا  زا  دارفا  تیصخش  236کیکفت 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  تکرب  هب  نامیا  لها  238تاجن 

ناهانگ 238یکیرات 

تشهب لها  239یکاپ 

مّنهج شتآ  اب  ندش  241كاپ 

رشحم دیادش  لّمحت  اب  ناهانگ  زا  243یکاپ 

ایالب هلیسو  هب  ایند  رد  ندش  245كاپ 
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نداد ناج  یتخس  هب  ناهانگ  زا  247ریهطت 

247هراشا

رفاک نمؤم و  نداد  ناج  249عاونا 

( ربق  ) خزرب ملاع  رد  ندش  250كاپ 

250هراشا

یخزرب ياهباذع  زا  هنومن  251ود 

نایعیش خزرب  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  253ینارگن 

خزرب رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  254تعافش 

نانمؤم ربق  259راشف 

خزرب رد  شتآ  261باذع 

خزرب ملاع  رد  اهناسنا  265تیعضو 

تعافش ماسقا  ریهطت و  266عاونا 

نانمؤم تاجن  یعطق  269هلحرم 

گرم تقو  رد  272نامیا 

272هراشا

عدوتسم ّرقتسم و  272نامیا 

ّرقتسم نامیا  بسک  رد  یهلا  275قیفوت 

عدوتسم ّرقتسم و  نامیا  276هناشن 

زور کی  رد  نامیا  278بلس 

ایند رد  نانمؤم  همه  ندوب  278یتشهب 

گرم ماگنه  ات  نید  ظفح  يارب  279اعد 

لمع نامیا و  هطبار  283لصف 5 :

283هراشا

عََرو هلیسو  هب  نامیا  زا  283تنایص 

283هراشا

گرم ماگنه  رد  ردام  یتیاضران  287رثا 
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نامیا قیمعت  رد  عرو  288ریثأت 

يریخ هب  تبقاع  289هار 

عرو تیاعر  رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  دیدش  290دیکأت 

شناتسود هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  291مایپ 

تیصعم تعاط و  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  293هطبار 

293هراشا

لمع اب  نامیا  294مزالت 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  ندوب  تاریخ  296عبنم 

! دیوشن 297رورغم 

هانگ زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  298یگدنرادزاب 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رادتسود  فلتخم  300تالاح 

رگیدکی رد  تاعاط  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تّبحم  لباقتم  302ریثأت 

هانگ رب  رارصا  رثا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  302ضغب 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ضغب  ای  تّبحم  اب  گرم  304راثآ 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  موس : 309شخب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  نید ، هراصع  309لصف 1 :

يرادنید مزال  طرش  هجرف ؛ یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ماما  309تفرعم 

309هراشا

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  نتشاد  311تّیعوضوم 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  تقلخ : زا  312فده 

312هراشا

نامقل بانج  313تمکح 

تبیغ نامز  رد  يرادنید  315لصف 2 :

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  رد  یهلا  315بضغ 

315هراشا

اهتمعن بلس  رد  یهلا  یعطق  316تّنس 
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تبیغ نامز  رد  يرادنید  ِتخس  318ناحتما 

318هراشا

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دای  319ندرم 

هاگآدوخان ِندش  320نیدیب 

تبیغ نامز  رد  نانمؤم  ياهیراتفرگ  رطاخ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  321هیرگ 

تبیغ نامز  رد  نید  322ظفح 

322هراشا

حور ياذغ  رد  323تّقد 

هنابیرغ 325يرادنید 

تبیغ نامز  رد  نید  ظفح  هار  اهنت  ماما  تفرعم  327لصف 3 :

تبیغ نامز  رد  دنوادخ  زا  تفرعم  327تساوخرد 

327هراشا

تفرعم بسک  رد  اعد  328شقن 

روثأم ياعد  330تّیمها 

تبیغ نامز  رد  ینیدیب  زا  331ینارگن 

تبیغ نامز  رد  اهاعد  333ياوتحم 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیالو  رب  يرادیاپ  334تلیضف 

334هراشا

تبیغ نامز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  335ناردارب 

تبیغ نامز  رد  یقیقح  نانمؤم  336ِیمک 

ناشیا تفرعم  اب  روهظ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ِيرای  باوث  337بسک 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  مزاول  راثآ و  مراهچ : 343شخب 

تفرعم تّحص  343لصف 1 :

343هراشا

تفرعم تّحص  344كالم 

تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  طقف  حیحص  345ملع 
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345هراشا

حیحص ملع  وترپ  رد  347تماقتسا 

نادنمدرخ هب  دنوادخ  348تراشب 

مالّسلا هیلع  ماما  دروم  رد  یهلا  رما  هب  میلست  351لصف 2 :

تفرعم رد  میلست  351طرش 

351هراشا

میلست مدع  هجیتن  رفک ؛ 353كرش و 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  تبسن  میلست  قّقحت  354هار 

تبیغ نامز  رد  ثیداحا  هب  تبسن  356میلست 

356هراشا

مالّسلا مهیلع  همئا  ثیداحا  لّمحت  357تبوعص 

نآ لمحت  مدع  ببس  هب  ثیدح  358راکنا 

لقع مکح  اب  ثیدح  لولدم  ضراعت  360ضرف 

لقن لقع و  ضراعت  361ماسقا 

هباشتم ثیداحا  تایآ و  هب  تبسن  ناسنا  363هفیظو 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  يارب  انعم  364داتفه 

ثیداحا زا  هدافتسا  رد  هناهیقف  366شور 

ثیداحا لّمحت  يارب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیانع  368موزل 

میلست اب  لاجعتسا  370يراگزاسان 

جرف لیجعت  يارب  اعد  اب  میلست  372يراگزاس 

372هراشا

دنوادخ دزن  اعد  373تّیبوبحم 

ردق اضق و  رییغت  رد  اعد  374ریثأت 

یهلا ياضق  زا  يدونشخ  اب  اعد  تافانم  374مدع 

روهظ نامز  نداتفا  ولج  زا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  376ریثأت 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تّبحم  379لصف 3 :
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لماک نامیا  هناشن  379تّبحم ؛

میلست قیرط  زا  تّبحم  380بلج 

تّبحم تّدش  رثا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يارب  381هیرگ 

ناشیا نانمشد  اب  ینمشد  مالّسلا و  هیلع  ماما  ناتسود  اب  384یتسود 

ینامیا ناردارب  قوقح  يادا  386تّیمها 

مالّسلا هیلع  ماما  ِناتسود  زا  يراتفرگ  388عفر 

مالّسلا هیلع  ماما  زا  هتسویپ  ندرک  دای  391لصف 4 :

391هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  رکذ  392بتارم 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رکذ  سلاجم  رد  394تکرش 

مالّسلا هیلع  همئا  مولع  نداد  دای  نتفرگ و  دای  399لصف 5 :

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  راظتنا  403لصف 6 :

403هراشا

روهظ ندرمش  405کیدزن 

نآ مئالع  هب  روهظ  صیخشت  یگتسباو  407مدع 

مالّسلا هیلع  ماما  ِندرک  يرای  رب  رظتنم  410ِتّین 

تعیب دیدجت  اب  يرای  ِدصق  414راهظا 

راظتنا رمع  کی  415تبقاع 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  421لصف 7 :

421هراشا

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  421ياعد 

تکاله زا  تاجن  هلیسو  جرف  لیجعت  رب  424اعد 

تبیغ نامز  رد  تماما  زا  425دادترا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ترصن  427لصف 8 :

دنوادخ ندرک  427يرای 

بیاغ ماما  ندرک  428يرای 
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428هراشا

نابز اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ندرک  429يرای 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  روضح  ساسحا  433لصف 9 :

نانمؤم هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  433هّجوت 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  435ساسحا 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ناتسود  عرو  439لصف 10 :

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ننس  439تیاعر 

يرادنید رد  عرو  441شقن 

441هراشا

عرو قیرط  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  443کمک 

تبیغ نامز  رد  نایعیش  فیاظو  نیرتمهم  446هصالخ 

نایاپ 448ياعد 

عبانم 450تسرهف 

زکرم 454هرابرد 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاه ، ینب  هسانشرس : 

.یمشاه ینب  دمحم  هجرف / یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تساریو 2]  : ] تساریو تیعضو 

.1383 فراعم ، کین  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  431 يرهاظ :  تاصخشم 

( مجنپ پاچ  ) لایر 42000 964-5567-78-5 ؛  لایر :  35000 کباش : 

( موس پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Mohammad Bani Hashemy. Maerefate-emame-e-asr هدش : ینیتال  دلج  تشپ  تشاددای : 

موس پاچ  تشاددای : 

.1386: مجنپ پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  431 ؛ .ص 429 -  همانباتک : تشاددای : 

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

ثیداحا تماما --  عوضوم : 

BP224/4/ب 9م 6 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 17763-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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موس پاچ  همّدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

.َکَلَه ُهَریَغ  َکَلَس  نَم  يذَّلا  ِهللا  َلیبَس  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.دوش یم  هابت  دورن ، نآ  هب  سک  ره  هک  دنوادخ  هار  يا  وت  رب  مالس 

رّهطم بادرس  لوخد  نذا  زا  یترابع 

راونالاراحب ج 102ص 117

***

: مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما 

.ُُهتَفِرعَم ُهَردَق  ٍيِرما َو  ِّلُک  َهمیق  َّنِإ 

.تسوا تفرعم  هزادنا ) هب   ) سک ره  تلزنم  شزرا و 

راونالاراحب ج 2 ص 184) )

***

: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما 

.ِنامیالا ِتاجَرَد  یصقَا  یِلا  ُنِمؤُملا  ُولعَی  ِتایاوِّرِلل  ِتایارِّدلِاب  .ِهَیاوِّرِلل َو  ُهَیارِّدلا  َیِه  َهَفِرعَملا  َّنّاَف 

.دور یم  الاب  نامیا  ياه  هّلپ  نیرتدنلب  ات  نامیا  اب  درف  تایاور ، مهف  قیرط  زا  .تیاور و  مهف  زا  تسا  ترابع  تفرعم  انامه 

راونالاراحب ج 2 ص 184) )

***

هیلع سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاه  ینب  رینم  رمق  البرک و  رادـملع  سّدـقم  تحاس  هب  مزیزع  ردام  ردـپ و  زا  تباـین  هب  ار  رثا  نیا 
.میامن یم  میدقت  مالّسلا 

ره .تسا  ناشیا  تفرعم  هکلب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  دوخ  هن  نآ  یلصا  عوضوم  هک  تسا  یباتک  مان  مالّسلا » هیلع  رصع  ماما  تفرعم  »
یلـصا دوصقم  اّما  هدش ، هدوشگ  زیزع  ماما  نآ  تالامک  تافـص و  زا  یـضعب  تخانـش  يوس  هب  ییاه  هنزور  ثحب ، بسانت  هب  دـنچ 
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سپ .دـشاب  یم  تفرعم  نیا  یلمع  مزاول  راـثآ و  ناـیب  نید و  رد  الّـسلا » هیلع  ناـمز  ماـما  تفرعم   » درف هب  رـصحنم  هاـگیاج  تخاـنش 
عوضوم نیا  .دنک  ادیپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ِروخ  رد  هتـسیاش و  یتفرعم  نآ ، هعلاطم  اب  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  باتک  هدنناوخ 

.دریگ رارق  ناگربخ  هّجوت  تیانع و  دروم  شیپ  زا  شیب  دیاب  هک  دبلط  یم  باتک  نیا  مجح  ربارب  دنچ  اب  لقتسم  یباتک 

مود شخب  زا  مود  لّوا و  لصف  نآ ، زا  رتلماک  رتهب و  ِندرب  هدافتسا  يارب  هک  مینک  یم  هیـصوت  باتک  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  اجنیا  رد 
ماما تفرعم   » یلـصا ِدوصقم  ِندش  رتنـشور  يارب  هدـش  نییبت  اجنآ  رد  هک  یتاکن  .دـنیامرف  هعلاطم  ًامتح  ار  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک

.تسا هدش  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  باتک  نیا  رد  رارکت ، زا  زیهرپ  رطاخ  هب  اّما  تسا ؛ يرورض  مالّسلا » هیلع  رصع 

ماما نآ  نارادتـسود  هب  تازایتما  نیا  اب  نآ  موس  پاچ  نونکا  مالّـسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » رمع زا  لاس  تشه  تشذگ  زا  سپ 
: ددرگ یم  هضرع  مامه 

.تسا هدیدرگ  لامعا  تمسق  ره  رد  مزال  تاحالطصا  هدش و  شیاریو  لماک  روط  هب  باتک  بلاطم  تارابع و  . 1

.دیسر یم  رظن  هب  يرورض  هک  هتفرگ  تروص  مود -  شخب  هژیو  هب  باتک -  ياهشخب  همه  رد  یتافاضا  . 2
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هدش هدناجنگ  مود  شخب  رد  دوخ ، بسانم  ياج  رد  دوب ، هدـمآ  لّوا » شخب  تسویپ   » ناونع تحت  ( 1379  ) مود پاچ  رد  هچنآ  . 3
.تسا

همه اهنآ  رد  هک  دـنا  هدـش  یهدـناماس  لصف -  تسیب  ًاعومجم  شخب و  راهچ  رد  يرتلماـک -  بیترت  اـب  باـتک  لوصف  اهـشخب و  . 4
.دنا هدش  صّخشم  یئزج  نیوانع  اب  بلاطم 

***

 - دنوادخ یگدنب  ماظن  ّلک  رد  نآ  هاگیاج  الّسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » زا نشور  يانعم  هئارا  اب  ات  هدش  یعـس  تسخن  شخب  رد 
، نامیا مالـسا ، ِقیقد  ِیناعم  هئارا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ّتیروحم  ات  دوش  نییبت  یبوخ  هب  تسا -  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  هک 

.ددرگ نشور  ًالماک  كرش و ...  رفک ،

هک میا  هتخادرپ  ینید  میلاعت  هعومجم  رد  نآ  درف  هب  رـصحنم  شزرا  نایب  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  يانعم  قیمعت  هب  مود  شخب  رد 
رد ار  يّربت  ّیلوت و  شقن  هاگ  نآ  .تسا  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  مالّـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  هژیو  تالامک  زا  یـشخب  نآ  رد 

.میا هتخادرپ  دنوادخ  تیصعم  تعاط و  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هطبار  حیضوت  هب  سپس  میا و  هدرک  نایب  يرادنید 

.دراد صاصتخا  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  ّتیمها  شزرا و  نایب  هب  موس  شخب 

.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لصف  هد  رد  تفرعم  نیا  مزاول  راثآ و  ینایاپ ، شخب  رد  و 

انحاورا هللا  هیقب  ترضح  سّدقم  ناتسآ  لوبق  دروم  مالّسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ترضح  دییأت  ياضما  اب  لباقان  شالت  نیا  تسا  دیما 
.ددرگ ناشیا  ِناتسود  هدافتسا  دروم  بلق و  تّوق  هیام  دریگ و  رارق  هادف 

یمشاه ینب  دّمحم  دیس 

لوالا 1425 عیبر  تشهبیدرا 1383 - 

20 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


مود پاچ  همّدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

« مالّـسلا هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » عوضوم رد  یثیداحا  يروآ  عمج  قیفوت  رادقم  یب  ریقح  نیا  هب  هک  مرازگـساپس  هزادنا  یب  ار  ادخ 
هک تسا  هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  ناتـسود  زا  يرایـسب  هدافتـسا  دروم  هتـشذگ ، نآ  رمع  زا  هک  یلاـس  راـهچ  نیا  رد  دوـمرف و  اـطع 

يادخ زا  مه  هدنسیون  يارب  هک  منک  یم  اضاقت  نازیزع  نیا  همه  زا  دنا .  هتـشاد  ار  ثیداحا  نیا  هب  لمع  داقتعا و  یگتـسیاش  یگمه 
.دننکن مورحم  دوخ  ریخ  ياهاعد  زا  ار  وا  هدرک و  بلط  ار  باتک  ياوتحم  هب  لمع  قیفوت  گرزب ،

یم نآ  ياهیگژیو  ماکحا و  یلک و  روط  هب  تفرعم »  » عوضوم مالّسلا » هیلع  رصع  ماما  تفرعم   » ثحب ياه  هیاپ  نیرت  یساسا  زا  یکی 
یم رامش  هب  مزال  يرورض و  باتک  بلاطم  مهف  يارب  هکنیا  اب  ثحب  نیا  .تسا  نآ  ِندوب  ادخ » ِعنُـص   » اهنآ ِنیرتمهم  دیاش  هک  دشاب 

دیدرگ و باتک  يادتبا  رد  تاماهبا  اهلاؤس و  یخرب  ندمآ  دیدپ  ثعاب  دوب ، هدـشن  هداد  نآ  هرابرد  یفاک  یحیـضوت  نوچ  اّما  دـیآ ،
.دنک میظنت  هیهت و  ار  یبلاطم  دوخ ، زیچان  ِناوت  هزادنا  هب  نآ  ماکحا  تفرعم و  هرابرد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هدنسیون  رما  نیمه 

ِلالقتسا ثحب و  ِندش  ینالوط  تهج  هب  لمع  رد  یلو  دوش  رـشتنم  باتک  مود  پاچ  همدقم  ناونع  هب  بلاطم ، نیا  هک  دوب  رارق  ادتبا 
رد تفرعم  یـسدق  رهوگ  مان  هب  هناگادـج  یباتک  تروص  هب  هک  دـش  هداد  حـیجرت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  عوضوم  هب  تبـسن  نآ 

تقیقح رد  تفرعم » یـسدق  رهوگ   » بیترت نیا  اب  .تفریذـپ  ماـجنا  لاس 1378  لیاوا  رد  راـک  نیا  دریگب و  رارق  نادـنمقالع  راـیتخا 
تفرعم ثحب  رد  بلطم  ّقح  نآ ، هعلاطم  نودـب  تسا و  نآ  مهم  یـساسا و  ياه  هیاپ  زا  و  مالّـسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » لّـمکم
یـسدق رهوگ   » ِقیقد هعلاـطم  زا  هک  دوش  یم  اـضاقت  باـتک  نیا  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  اذـل  .ددرگ  یمن  ادا  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 

.دننکن تلفغ  تفرعم »

رگید یکی  دریگ ، یم  رارق  نادـنمقالع  رایتخا  رد  مالّـسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » ِباتک مود  پاچ  راگدرورپ  لضف  هب  هک  نونکا 
رفک همئا  زا  تئارب   » ناوـنع تحت  همیمـض  نیا  تـسا .  هدـش  فرطرب  باـتک ، ياـهتنا  هـب  یتـسویپ  ندـش  همیمـض  اـب  نآ  ِصقاوـن  زا 

ره .تسا  هدش  میظنت  مالّسلا » مهیلع  همئا  نانمشد  زا  يّربت   » مهم رایسب  عوضوم  هرابرد  « مالّـسلا مهیلع  يده  همئا  تیالو  اب  شودمه 
هدمآ نایم  هب  نخس  رّرکم  مه  تئارب »  » عوضوم زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیالو  تفرعم و  هرابرد  ثحب  ِتبـسانم  هب  باتک  لصا  رد  دنچ 

هب ثحب  نیا  ِياج  یلو  تسا ،
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عفر مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیانع  فطل و  اب  هصیقن  نیا  نونکا  دوب و  یلاخ  باتک  ثحاـبم  یلک  حرط  رد  ادـتبا  زا  لقتـسم  تروص 
فرطرب جیردت  هب  هدنیآ  رد  زیزع  ناگدنناوخ  دنمدوس  تاداشرا  تارکذت و  اب  مه  باتک  رگید  ياه  یتساک  تسا  دیما  .تسا  هدـش 

.ددرگ

نیرهاّطلا هئابآ  ّقحب  هّقحب و  نامّزلا  بحاص  انالوم  لّجع  مهّللا 

رویرهش 1379 یمشاه -  ینب  دّمحم  دیس 

22 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا پاچ  همّدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یّنس  هعیش و  هک  ار   (1) ًهَّیلِهاج » ًهَتیم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  فِرعَی  َمل  َتام َو  نَم   » فورعم ثیدـح  ام  همه 
یم ییانعم  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانش  زا  دوخ  یّقلت  هب  هّجوت  اب  کی  ره  میا و  هدینش  شیبامک  دنا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و 

.میمهف

ریغ ترـضح و  نآ  ِنیرکنم  هک  ارچ  .دنک  یمن  ادـیپ  قّقحت  ناشیا  بَسَن  مان و  نتـسناد  فرـص  هب  تخانـش  نیا  هک  میناد  یم  ام  همه 
دح نیا  زا  رتالاب  ییانعم  فیرش  ِثیدح  نیا  رد  تفرعم »  » ریبعت سپ  .دنشاب  هتـشاد  دنناوت  یم  ناشیا  زا  یعالّطا  نینچ  مه  ناناملـسم 

ّتیمها زونه  اجنیا  ات  .دـهدب  حیـضوت  تسا  نکمم  ار  رتـالاب  ياـنعم  نیا  دوخ ، ِتفرعم  مهف و  اـب  بساـنتم  سک  ره  دـناسر و  یم  ار 
مه اهنآ  رد  هک  مینک  دروخرب  یثیداحا  هب  هک  ددرگ  یم  نشور  ًالماک  یتقو  ّتیمها  نیا  .تسین  نشور  ام  يارب  یفاک  ردـق  هب  هلأسم 

: مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  فیرش  ثیدح  نیا  ِدننام  ناشیا ؛ تخانش  رثا  مه  هدش و  نایب  ماما  ِنتخانشن  هجیتن 

َوُه َتام َو  نَم  .َرَّخَاَت َو  وَا  ُرمَالا  اَذـه  َمَّدَـقَت  ُهَّرُـضَی  َمل  هِمامِِال ، ٌفِراع  َوُه  َتام َو  نَم  .ٌهَّیلِهاـج َو  ٌهَتیم  ُُهتَتیمَف  ٌماـِما ، َهل  َسَیل  َتاـم َو  نَم 
.ِهِطاطُسف (2) یف  مالّسلا  هیلع  ِِمئاقلا  َعَم  َوُه  نَمَک  َناک  هِمامِِال ، ٌفِراع 

نامز ندرکن  كرد  دریمب ، شماـما  تفرعم  اـب  هک  یـسک  .هتفر و  اـیند  زا  یلهاـج  گرم  هب  دریمب ، ماـما  تفرعم )  ) نودـب هک  یـسک 
همیخ رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هارمه  هک  تسا  یسک  دننام  دریمب ، شماما  تفرعم  اب  هک  یسک  .دنز و  یمن  يررـض  وا  هب  روهظ 

.دشاب هدوب  ناشیا 

ردـق نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ِتفرعم  روطچ  هک : دـیامن  یم  خر  ناـسنا  يارب  یمهم  لاؤس  دـنک و  یم  ادـیپ  يداـیز  قمع  هلأـسم  اـجنیا 
؟5. دراد تاکرب  راثآ و  همه  نیا  هک  تسیچ  مالّسلا  هیلع  ماما  تخانش  رگم  دنک ؟ یم  ادیپ  ّتیمها 
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يوزرآ نیرتـالاب  هـک  تـسا  یگرزب  رایـسب  تداعـس  ندوـب  ناـشیا  هـمیخ  رد  مالّـسلا و  هـیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  ِناـمز  كرد 
؟ دیآ یم  تسد  هب  هنوگچ  تسا و  یتلیضف  نینچ  شرثا  هک  تسیچ  ماما  ِتفرعم  .دشاب  یم  ناشیا  ِنارادتسود 

یّتح دـناوتب  نآ  هعلاطم  اب  هدـنناوخ  هک  يروط  هب  دوش  هداد  اهـشسرپ  نیا  هب  يا  هداس  نشور و  خـساپ  ات  هدـش  یعـس  باـتک  نیا  رد 
، هدش هتفرگ  راک  هب  بلاطم  حیضوت  يارب  هک  یشور  .دمهفب  نآ  دروم  رد  ار  دوخ  هفیظو  دسانشب و  ار  بلطم  فلتخم  داعبا  رودقملا 
رد تهج  نیمه  هب  .تسا  هدـش  زیهرپ  یلقع  ِناسحتـسا  هنوگ  ره  ِنایب  زا  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداـحا  هب  هعجارم  ًاـفرص 
دنچ ای  کی  هلیـسو  هب  ثیدـح  کی  حیـضوت  یهاگ  هک  اجنآ  ات  تسا ؛ هتفرگ  رارق  داهـشتسا  دروم  يدایز  ثیداـحا  باـتک ، ِرـسارس 

.تسا هتفریذپ  تروص  رگید  ثیدح 

يرصتخم حیضوت  هب  اهنآ  حرش  رد  و  مالّسلا » هیلع  ماما  تفرعم   » هب طوبرم  ثیداحا  رد  تسا  يریس  عقاو  رد  رـضاح  باتک  نیاربانب ،
هب انـشآان  دارفا  هکنآ  يارب  لاح  نیع  رد  .تسا  زاب  ًالماک  بلاطم  رد  یفاکـشوم  ّتقد و  ياج  نف  لـها  يارب  اذـل  .تسا  هدـش  اـفتکا 
ات هدش  همجرت  لماک  قیقد و  روط  هب  انثتـسا  نودب  ثیداحا  ِمامت  دـننکن ، باتک  هعلاطم  رد  یتخـس  یگتـسخ و  ساسحا  یبرع ، نابز 

.دنبایرد ار  بلطم  همجرت ، هعلاطم  اب  اهنت  دنناوتب  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  هتسد  نیا 

تفرعم  » هرابرد مود  شخب  و  مالّـسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  ّتیمها   » هرابرد لّوا  شخب  تسا : هدـش  لیکـشت  شخب  ود  زا  باـتک 
ّلک رد  نآ  ِعـضوم  یّلک و  روـط  هـب  یـسانش  ماـما  تـّیمها  هراـبرد  ادـتبا  لّوا  شخب  رد  تـبیغ .» ناـمز  رد  مالّـسلا  هـیلع  رـصع  ماـما 

يدهم ترضح  ِتخانش  رب  بلاطم  نآ  همه  سپـس  .دراد و  يداقتعا  هبنج  رتشیب  هک  هتفرگ  تروص  یلّـصفم  ًاتبـسن  ِثحب  تاداقتعا ،
.تسا هدش  قیبطت  نامز  نیا  ِماما  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع 

ِیتخـس هب  عجار  صوصخب  نآ  رد  هک  هدـش  حرطم  لامجا  هب  تبیغ  ناـمز  ِياـهیگژیو  هراـبرد  یثحاـبم  ادـتبا  باـتک  ِمود  شخب  رد 
ظفح هار  اهنت  مالّسلا  هیلع  ماما  ِتفرعم  هکنیا  هرابرد  نآ ، مود  لصف  رد  سپـس  .تسا  هدیدرگ  ناونع  یبلاطم  نامز  نآ  رد  يرادنید 
تبیغ نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هکنیا  هب  شخب  نیا  زا  موس  لصف  رد  هاگ  نآ  .هدش و  ثحب  دشاب ، یم  تبیغ  نامز  رد  نید 

یگنوگچ  » ِناونع ِتحت  تشاد -  دـهاوخ  لاـبند  هب  تفرعم  لـها  يارب  یتارثا  هچ  دراد و  ییاـهیگژیو  هچ  دـبای و  یم  قّقحت  هنوگچ 
ناگتفیـش يارب  ار  هار  تسا و  باتک  ّلک  ِیلمع  هراصع  هجیتن و  لـصف  نیا  .تسا  هدـش  هتخادرپ  مالّـسلا - » هیلع  رـصع  ماـما  تفرعم 

.دریگ رارق  ناشیا  نارادتسود  همه  هدافتسا  دروم  تسا  دیما  .دنک  یم  زاب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم 

هللا لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  سّدقم  هاگـشیپ  هب  اهنآ  حرـش  ثیداحا و  زا  هدافتـسا  رد  هابتـشا  یتساک و  هنوگ  ره  هب  تبـسن  نایاپ  رد 
.منک یم  بلط  ار  تشذگ  یشوپ و  مشچ  زیزع ، ناگدنناوخ  زا  هتشاد و  شزوپ  ضرع  هجرف 

یمشاه ینب  دّمحم  دّیس  هام 1375 - رویرهش 
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دنوادخ یگدنب  یگنوگچ  شزرا و  لّوا : شخب 

ناگدنب تقلخ  زا  فده  تفرعم ؛ اب  تدابع  لصف 1 :

دنوادخ يرادفده  حیحص  يانعم 

هراشا

ای فدـه  ادـتبا  هک  تسین  اـهناسنا  نوچمه  دـنوادخ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  دوـش ، یم  تبحـص  یهلا  لاـعفا  رد  يرادـفده  زا  یتـقو 
سّدقم تاذ  دروم  رد  يرّوصت  نینچ  .دنهد  یم  ماجنا  اهنآ  هب  ندیسر  يارب  ار  دوخ  ياهراک  سپـس  دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  یفادها 

ِنآ زا  یگژیو  نیا  .دنک  یم  ار  يراک  ماجنا  دصق  ییاه  هزیگنا  ریثأت  تحت  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یمن  نوچ  .تسین  اور  راگدرورپ 
.دشاب یم  لطاب  ِهیبشت  قیداصم  زا  راگدرورپ  هب  شنداد  تبسن  تسا و  تاقولخم 

لعف فده  لعاف و  فده 

شدوخ تاذ  زا  یصقن  عفر  شیاهراک ، زا  ناسنا  فده  هک : دنا  هتسناد  نیا  هب  ار  دنوادخ  ناسنا و  رد  يرادفده  نایم  توافت  یخرب 
یتقو ادخ  راک  هکلب  تسین ، شدوخ  زا  صقن  عفر  يانعم  هب  وا  نتـشاد  فده  سپ  درادن ، یـصقن  چیه  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ،

دوخ یگنـسرگ  ای  یگنـشت  هک  تسا  نیا  يارب  دروخ ، یم  اذغ  ای  بآ  رگا  ناسنا  .دیامن  عفر  قولخم  زا  ار  یـصقن  هک  تسا  رادفده 
: دنیوگ یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دسرب  تسا  دقاف  هک  یلامک  هب  دیامن و  فرطرب  دوخ  زا  ار  یـصقن  بیترت  نیا  هب  دیامن و  عفر  ار 

رد انعم  نیا  اّما  .تسا  لعاف »  » ِفده شیاهراک ، رد  ناسنا  فده 
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فدـه .دـهد  یمن  ماجنا  یتداعـس  لامک و  هب  ندیـسر  دوخ و  زا  يزاین  عفر  يارب  ار  يراک  وا  .تسین  قداـص  دـنوادخ  لاـعفا  دروم 
هب هک  يریـسم  رد  ار  وا  سپـس  دـنیرفآ و  یم  ار  ناسنا  ادـخ  ًالثم  .تسا  ناشدوخ  هتـسیاش  تالامک  هب  تاـقولخم  ندـناسر  دـنوادخ 
رد ار  تالامک  نیا  قّقحت  .دـناسرب  شا  هتـسیاش  تالامک  هب  دـنک و  عفر  ار  وا  صیاقن  قیرط  نیا  زا  اـت  دـهد  یم  رارق  دـسرب ، لاـمک 

تـسا نیا  دنوادخ  فده  تسا و  ناسنا  ِفده  تقیقح  رد  تالامک  نیا  یلو  تسناد ، وا  ِتقلخ  زا  دنوادخ  فده  ناوت  یم  ناسنا ،
نامه لعف  زا  دوصقم  تسا و  لعف » » ِفدـه یهلا ، لاعفا  رد  فدـه  هک  دوش  یم  هتفگ  تهج  نیمه  هب  .دـسرب  لامک  هب  شقولخم  هک 

؟ دنک یم  لح  ار  تاقولخم  هب  ادخ  هیبشت  لکشم  نایب  نیا  ایآ  .دنتسه  تاقولخم 

لعف ییاغ  تّلع  ای  تیاغ 

هک تسا  يزیچ  فدـه ، ای  تیاغ »  » .تسناد شلاعفا  رد  دـنوادخ  تیاـغ  ناوت  یمن  مه  ار  لـعف »  » فدـه هک : تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
نیمه دوش .  یم  بوسحم  لاـمک  وا  يارب  هک  دـشاب  یم  شطع  عفر  ندروخ  بآ  رد  ناـسنا  تیاـغ  .دـشاب  یم  لـعاف  ّتیلعاـف  ِببس 

یم ّتیلعاف  هب  ار  لعاف  هچنآ  .دـشاب  یم  نآ  لعاف  ّتیلعاف  ببـس  لعف  تیاغ  سپ  .ددرگ  یم  وا  ندروخ  بآ  ببـس  هک  تسا  لاـمک 
، تیاغ نیا  یهلا  لاعفا  دروم  رد  .تسا  یلعاف » ّتلع   » ّتلع ییاغ ،» ّتلع  : » دـنیوگ یم  اذـل  .تسا  ییاغ  ّتلع  ای  تیاغ  ناـمه  دروآ ،
ار اهنآ  هک  تسا  نیا  ثحب -  دروم  ضرف  رد  تاقولخم -  قلخ  زا  دـنوادخ  ِفدـه  .دـسر  یم  نآ  هب  قولخم  هک  تسا  یلامک  نامه 
هب ار  دنوادخ )  ) لعاف هک  تسا  یتیاغ  نامه  ناسنا -  زا  شطع  عفر  ًالثم  قولخم -  لامک  نیاربانب  .دناسرب  دوخ  هتـسیاش  تالامک  هب 

.دروآ یم  ّتیلعاف 

نیا نآ  همزال  اریز  دـشاب ؛ یمن  زیاج  زین  لعف  فدـه  يانعم  هب  یهلا ، لاعفا  هب  تیاغ  نداد  تبـسن  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیا  اـب 
 - فده هک  دوش  یم  یـشان  اجنیا  زا  لاکـشا  .دـهد  یم  ماجنا  ار  شلاعفا  شا  هزیگنا  یعاد و  ریثأت  تحت  دـنوادخ  هرخالاب  هک  تسا 
هب ار  دوخ  ِقولخم  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ِفدـه  دـنیوگ : یم  .دوش  یم  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  تیاهن  رد  لعف -  ِفدـه  دـنچ  ره 

يانعم هب  تیاغ ، موهفم  دوش ، هداد  تبسن  دنوادخ  هب  يرادفده  هکنیا  ضحم  هب  هک  یتروص  رد  .دناسرب  لامک 
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.دنک یم  ادیپ  هار  یبوبر  سّدقم  تاذ  رد  تسا -  لعاف  تیلعاف  ِببس  هک  يزیچ 

دـشاب یم  لعف » فده  ، » شلعف رد  دنوادخ  تیاغ  هکنیا  سپ  مییوگ : یم  درادن ، یهلا  تاذ  هب  یطبر  موهفم  نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا 
مزال میرادن -  نآ  زا  مه  يا  هراچ  هک  میهدب -  تبسن  دنوادخ  هب  ار  فده  نیا  میهاوخ  یم  لاح  ره  هب  رگا  اّما  دراد !؟ یموهفم  هچ 

.دریگ رارق  اه  هزیگنا  یعاود و  ریثأت  تحت  ییانعم  هب  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  هک  دیآ  یم 

: مییوگب وا  لوق  زا  دنوادخ ، تقلخ  زا  فده  هیجوت  رد  رگا  نیاربانب 

منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب  منک  يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 

هزیگنا ار  تاقولخم ) هب  ندناسر  دوس  ندرک و  دوج   ) يزیچ هرخالاب  اریز  دوش ؛ یمن  لح  تاقولخم  هب  دنوادخ  هیبشت  لکشم  مه  زاب 
رد ای  دوخ  تاذ  رد  هک  يدوجوم  ره  .تسوا  نتسناد  صقان  قادصم  دوخ  نیا  هک  میا  هتسناد  لاعتم  يادخ  ّتیلعاف  رد  ّرثؤم  لماع  و 

.دراد تهابش  تاقولخم  اب  يدنمزاین  رد  تسین و  قلطم  زاین  یب  دشاب ، ریغ  ریثأت  تحت  يوحن  هب  شلاعفا 

تاذ نیع  ای  تاذ  رب  دئاز  یعاد 

رب دئاز  یعاد  نیا  هک  تسا  تسردان  یتروص  رد  شلاعفا ، رد  دنوادخ  يارب  ندـش  لئاق  هزیگنا  یعاد و  هک : دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
یمن يرگید  جاتحم  دریگ و  یمن  رارق  دوخ  ریغ  ریثأت  تحت  دـنوادخ  رگید  دـشاب ، تاذ  نیع  یعاد  رگا  اـّما  دـشاب ، وا  سّدـقم  تاذ 

.دوش

ببس تاذ  ِریغ  يزیچ  هک  دنک  یم  اضتقا  یعاد )  ) هزیگنا موهفم  ًالوصا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرت  یـساسا  لکـشم  ضرف  نیا  اّما 
ّتیلعاف هب  ار  لعاف  هک  يزیچ  ینعی  تیاغ »  » .تسین ضرف  لباق  دوش ، شدوخ  ّتیلعاـف  ّتلع  يزیچ  ِتاذ  هکنیا  .دوش  لـعاف  ّتیلعاـف 

اریز .تسا  ییانعم  یب  ضرف  نیا  هک  دروآ  ّتیلعاف  هب  ار  شدوخ  شدوخ ، هک  دیآ  یم  مزال  دـشاب ، لعاف  نیع  تیاغ  رگا  .دروآ  یم 
یعاد هکنیا  سپ  دـنک ، یمن  تیافک  رگا  تسین و  مزال  لعف  رب  یعاد »  » رگید دـنک ، یم  تیافک  لعاف  ّتیلعاف  يارب  تاذ  دوجو  رگا 

!( دوش تقد  ( ؟ تسا ضرف  لباق  هنوگچ  دشاب ، تاذ  دوخ  ِنیع 
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، تسین ضرف  لباق  وا  رد  دّدـعت  ترثک و  هنوگ  چـیه  هک  تسا  یتاذ  راگدرورپ ) سّدـقم  تاذ   ) ثحب دروم  لعاف  هک  مینکن  شومارف 
.ددرگ رگید  تاهج  يارب  یعاد  هزیگنا و  وا ، رد  تاهج  یضعب  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  نیاربانب 

انعم نخـس  چـیه  تروص  نیا  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  دـیاب  اّما  میروآ ، یم  نابز  هب  ار  تاذ » نیع  ِیعاد   » ریبعت دـنچ  ره  نیارباـنب 
اب .تسین  دریذپ  یمن  يریثأت  هنوگ  چـیه  هک  یتاذ  هب  نداد  تبـسن  لمح و  لباق  لعف ، هزیگنا  یعاد و  موهفم  ًالوصا  .میا  هتفگن  يراد 

دننام تسرد  .تسا  تسردان  نیا  میا و  هداد  تبسن  وا  هب  تسین  لاعتم  يادخ  رب  لمح  لباق  هک  ار  یموهفم  نتفگ ، نخـس  هنوگ  نیا 
دنوادـخ مییوگب  دـشاب ، یم  ّتیدودـحم  صقن و  ندوب ، راد  ناکم  همزال  نوچ  اّما  میهد ، تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  نتـشاد  ناکم  هکنیا 

!! تسین ینامسج  يدام و  شناکم  اّما  دراد  ناکم 

ضقانت ضرف  کی  نتـشاد ، ینامـسجریغ  ِناکم  تسا و  ندوب  ینامـسج  نیع  نتـشاد  ناکم  اریز  .تسا  تسردان  لصا  رد  ضرف  نیا 
رادفده و ِتاذ  هک  دـنک  یم  اضتقا  ًاموهفم  دـشاب -  یم  موهفم  رادانعم و  ام  يارب  هک  اجنآ  ات  مه -  تیاغ  فدـه و  .دـشاب  یم  زیمآ 

سّدقت یلاعت و  اب  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  هب  شنداد  تبـسن  لیلد  نیمه  هب  دوش و  عقاو  شدوخریغ  ِریثأت  تحت  یعون  هب  دـنم  تیاغ 
.تسا ضقانتم  وا 

دنوادخ لاعفا  ندوب  هنامیکح 

وغل ثبع و  راک  نداد  تبسن  يانعم  هب  یهلا ، لاعفا  زا  تشذگ -  هک  یحیضوت  اب  يرادفده -  یفن  هک  میراد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  هتبلا 
یمن زیاج  ًالقع  شـسّدقم  تاذ  هب  ار  يوغل  هنوگ  ره  نداد  تبـسن  میناد و  یم  میکح  ًاقلطم  ار  دـنوادخ  ام  .تسین  لاـعتم  يادـخ  هب 

ام .میهد  هئارا  لیلحت  ریـسفت و  دـنوادخ  يرادـفده  هرابرد  میناوتب  ام  هک  تسین  نیا  شا  همزال  یهلا ، لاعفا  ندوب  هنامیکح  اّما  .میناد 
راـک چـیه  دـنوادخ  زا  هـک  میریذـپ  یم  هتـسبرس  مـیناد ، یم  یبـیع  صقن و  ره  زا  هّزنم  لـقع  مـکح  ياـضتقم  هـب  ار  دـنوادخ  نوـچ 
هتبلا .مییوگب  نخـس  تاقولخم  هب  هیبشت  اب  یهلا  تمکح  هرابرد  هک  تسین  نآ  زّوجم  داقتعا  نیا  یلو  دنز ، یمن  رـس  يا  هنامیکحریغ 

.دشاب یم  لوکوم  شدوخ  ّلحم  هب  هک  تسا  يرتشیب  قیقحت  ّتقد و  جاتحم  ثحب  نیا  لیصفت 

30 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


قولخم فده  ای  قلاخ  فده 

تبحص شلاعفا  رد  دنوادخ  نتشاد  فده  هرابرد  رگا  هک  تسا  تقیقح  نیا  ندش  نشور  هتـشذگ  تاحیـضوت  زا  ضرغ  لاح  ره  هب 
وجتسج تاقولخم  دوخ  رد  دیاب  ار  نآ  حیحـص  يانعم  هکلب  تسا ، هدروآ  ّتیلعاف  هب  ار  ادخ  هک  تسین  يزیچ  نآ  دوصقم  مینک ، یم 

فده میناوت  یم  اذل  .میراد  روظنم  دنتـسه ، رایتخا  لقع و  ياراد  هک  یتاقولخم  رد  ًافرـص  ار  یهلا  فدـه  یلعف  ثحب  رد  هّتبلا  .درک 
هک یفدـه  نآ  ینعی  تقلخ  رد  دـنوادخ  فدـه  سپ  .مینادـب  دوخ  راتخم  ناگدـیرفآ  يارب  دـنوادخ  تعیرـش  فیلکت و  هب  لمع  ار 
زا فده  هب  دننک  تکرح  تسا ، هتساوخ  ناشراگدرورپ  هک  يریسم  رد  اهنآ  رگا  .تسا  هدومرف  نّیعم  شتاقولخم  يارب  لاعتم  يادخ 

، يراتخم ِقولخم  ره  تقلخ  زا  فده  .دیـسر  دنهاوخن  فده  نآ  هب  دـنریگ ، رارق  ریـسم  نیا  ریغ  رد  رگا  و  دنـسر ، یم  دوخ  تقلخ 
.دنک لمع  هتساوخ  وا  زا  وا  قلاخ  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا 

هزیگنا زا  اجنیا  رد  ام  .دشاب  یم  لعاف  ّتیلعاف  ِببس  هک  تیاغ  فده و  زا  یموهفم  نآ  اب  تسا  توافتم  رایسب  يرادفده  زا  انعم  نیا 
تاقولخم هک  یفده  هرابرد  ًافرـص  هکلب  مییوگ  یمن  نخـس  هجو  چیه  هب  تسا  هدـش  وا  تقلخ  ثعاب  يزیچ  هچ  هکنیا  یهلا و  لاعفا 

.مینک یم  ثحب  دنشاب ، هتشاد  دیاب  راتخم  لقاع و 

ود ره  رد  دننکن ، نینچ  ناشرایتخا  ءوس  اب  هچ  دننک و  تکرح  یهلا  فدـه  قّقحت  ریـسم  رد  تاقولخم  هچ  يرادـفده ، زا  انعم  نیا  اب 
دـنک و یم  قدـص  ناـسنا -  هلمج  زا  راـتخم -  لـقاع و  تادوجوم  هراـبرد  بلطم  نیا  .دـشاب  یم  رادـفده  دـنوادخ ، قلخ  تروـص 
دـنوادخ و باتکرد  .دـشاب  یم  جراخ  ثحب  لحم  زا  ًـالعف  هک  تسا  يرتشیب  حیـضوت  جاـتحم  راـتخم  تاـقولخم  ریغ  رد  يرادـفده 
، هدش هتفگ  نخس  يرگید ) راتخم  دوجوم  ره  ای   ) ناسنا تقلخ  رد  دنوادخ  فده  زا  اج  ره  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینارون  تاملک 

.ددرگ لمح  حیحص  يانعم  نیمه  رب  دیاب 

یهلا هاگشیپ  رد  يرایتخا  یگدنب 

هراشا

ام ِقلاخ  هک  يریـسم  رد  هدرک ، گنهامه  نآ  اـب  ار  دوخ  اـت  هدوب  هچ  ناـسنا  تقلخ  زا  دـنوادخ  فدـه  مینادـب  میهاوخ  یم  اـم  همه 
سک چیه  هک  ارچ  .میریگب  رارق  هتساوخ 
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: تسا هدومرف  تحارص  هب  دنوادخ  .دیامن  میسرت  شیارب  ار  وا  فده  دناوت  یمن  ناسنا  راگدیرفآ  زج 

(1) «. ِنوُُدبعَِیل ّاِلا  َسنِإلا  َّنِّجلا َو  ُتقَلَخ  ام  «َو 

.مدیرفاین دوخ  یگدنب  يارب  زج  ار  سنا  ّنج و  نم  و 

دوخ یگدـنب  هفیظو  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  سنا ، ّنج و  تقلخ  زا  دـنوادخ  فدـه  هفیرـش  هیآ  رد  دوش ، یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
زا ار  دوخ  فدـه  هکلب  مسرب ، ّصاخ  فدـه  نـالف  هب  مدوخ  هکنیا  يارب  مدرک  قلخ  هک  هدومرفن  لاـعتم  يادـخ  اـجنیا  .دـننک  لـمع 
زا فده  دش  نایب  هک  روط  نامه  دوش  یم  مولعم  .تسا  هتسناد  طوبرم  دشاب ، یم  سنا  ّنج و  رایتخا  هب  شماجنا  هک  يرما  هب  تقلخ 

ناـشیا زا  ار  نآ  قّقحت  ریـسم  رد  تکرح  هدومرف و  نییعت  شیوخ  تاـقولخم  يارب  وا  هک  تسا  یفدـه  تقیقح  رد  دـنوادخ ، تقلخ 
.تسا هتساوخ 

دنوادخ یعیرشت  ینیوکت و  هدارا 

زا هک  ناسنا  رایتخا  اب  تروص  نآ  رد  اریز  .دشاب  دیابن  يرارطضا  يرهق و  یگدنب ، نیا  اّما  .تسین  ادخ  یگدنب  زج  يزیچ  فده  نیا 
ِيرایتخا تدابع  هدش ، هتساوخ  ناسنا  زا  شنیرفآ  فده  ناونع  هب  هک  یتدابع  سپ  .دنک  یم  ادیپ  ضراعت  تسوا ، ِتالامک  نیرتالاب 

ریسم رد  شیوخ  رایتخا  لیم و  نودب  ات  دزاس  یمن  روبجم  ار  وا  یلو  دنایامن ، یم  ناسنا  هب  ار  ندرک  یگدنب  نیا  ِهار  دنوادخ  .تسوا 
ِتساوخ کی  هن  تسا ، یعیرشت »  » ِتساوخ کی  تساوخ ، نیا  .دشاب و  وا  هدنب  هک  تسا  هتساوخ  ناسنا  زا  ادخ  .دریگ  رارق  ّتیدوبع 

زا یناسنا  ره  تسا  هتـساوخ  ادخ  هکنیا  دننام  .درادـن  یتّیلخدـم  چـیه  ناسنا  رایتخا  دـنوادخ ، ینیوکت  تساوخ  قّقحت  رد  «. ینیوکت »
مه یهاگ  .درادن  تلاخد  ناسنا  رایتخا  لیم و  نآ  قّقحت  رد  هک  تسوا  ینیوکت  تساوخ  نیا  .دـیایب  ایند  هب  صاخ  ردام  ردـپ و  کی 

لیم و هب  تسا و  يرارطـضا  يرهق و  شندش  ماجنا  هک  وا  ینیوکت  تساوخ  ینعی  ینیوکت ، رما  .تسا  هدش  ریبعت  رما »  » هب تساوخ  زا 
.6: تسین هتسباو  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  زج  سک  چیه  هدارا 
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(1) ُنوُکَیَف .» نُک  َُهل  َلوُقَی  نَا  ًائیَش  َدارَا  اِذا  ُهُرمَا  اّمنِا  »

.دوش یم  دوجوم  شاب  دیوگب : هک  نیمه  دهاوخب ، ار  يزیچ  یتقو  هک  تسین  نیا  زج  دنوادخ  رما 

دوجوم هب  وا  یهن  رما و  نامه  هک  تسا  یعیرـشت  تساوخ  وا ، تساوخ  زا  يرگید  عون  اـّما  .تسا  لاـعتم  يادـخ  ینیوکت  هدارا  نیا ،
مُکُـضَعب بَتغَی  ـال  : » نمؤـم تبیغ  زا  یهن  (2) و  هالـصلا » اومیقا  : » زامن نتـشاداپرب  هب  رما  دـننام  دـشاب ؛ یم  ناسنا  دـننام  راتخم  لقاع 

قّقحت مدع  قّقحت و  اّما  دنک ، زیهرپ  تبیغ  زا  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  ناسنا  ات  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  . (3) ًاضَعب »
نآ زا  هچنآ  هب  دـهدن و  ماجنا  هدرک  رما  دـنوادخ  ار  هچنآ  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا  اـسب  هچ  دراد .  یگتـسب  ناـسنا  راـیتخا  هب  هدارا ، نیا 

.دوش بکترم  ار  تبیغ  و  دناوخن ، ار  زامن  دنک ؛ لمع  هدومرف ، یهن 

هدارا ریـسم  رد  دوخ  تساوخ  اب  راتخم  ناسنا  اـت  هتـساوخ  نینچ  وا  ِدوخ  دوش و  یمن  ماـجنا  ًاـموزل  هک  تسادـخ  یعیرـشت  هدارا  نیا ،
رد ناسنا  اریز  .تسا  ینیوکت  تساوخ  کی  دوخ  دـشاب ) راتخم  ناسنا  هک   ) ادـخ تساوخ  نیا  .دریگ و  رارق  شراـگدرورپ  یعیرـشت 

یعیرشت یهن  رما و  دروم  هدش ، هدیرفآ  راتخم  هک  لاح  اّما  دشابن ، راتخم  هک  دریگب  میمـصت  دناوت  یمن  تسین و  راتخم  ندوب ، راتخم 
َو : » دنتـسرپن ار  وا  زج  هک  هدرک  مکح  ادـخ  نیاربانب  .دریگ  رارق  یگدـنب  ریـسم  رد  دوخ  رایتخا  نسُح  اب  ات  هتفرگ  رارق  شیوخ  ِقلاـخ 
هن تسا  یعیرـشت  مکح  کی  مکح  نیا  و  .دـیتسرپن » ار  وا  زج  هک  هدرک  مکح  تراـگدرورپ  و  : » (4) ُهاِّیا » ّاِلا  اوُدبعَت  ّالَا  َکُّبَر  یـضَق 

.تسا هدش  هتشاذگ  ناسنا  دوخ  رایتخا  هب  یهلا ، مکح  نیا  قّقحت  و  ینیوکت ، مکح  کی 

راـک هدـش ، هتـسناد  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  وا  یگدـنب  ناـسنا ، تقلخ  زا  فدـه  هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  قوف ، بلاـطم  هب  هّجوت  اـب 
رد 3. اذل  .تسا  هدش  راذگاو  هدنب  دوخ  هب  اهنآ  لاثتما  مدع  ای  لاثتما  دشاب و  یم  ناسنا  هب  وا  یهاون  رماوا و  رودص  ًافرص  دنوادخ 
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: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هفیرش ، هیآ  ریسفت 

.ِهَدابِعلِاب (1) مُهَُرماَِیل  مُهَقَلَخ 

.دیامن یگدنب  هب  رما  ار  هنآ  ات  دیرفآ  ار  سنا ) نج و   ) اهنآ

زیچ سنا  ّنج و  زا  لاـعتم  يادـخ  یعیرـشت  تساوـخ  زج  دوـش ، یم  حرطم  هفیرـش  هیآ  همجرت  رد  هـک  فدـه »  » زا روـظنم  نیارباـنب 
تدابع ریـسم  رد  ای  دوخ ، باختنا  اب  مه  اهنآ  دهد و  یم  ناشن  دنتـسه ) راتخم  هک   ) ناسنا نج و  هب  ار  یگدنب  هار  وا  .تسین  يرگید 

زا یخرب  رگا  ینعی  .دش  دهاوخن  هدوهیب  ثبع و  دنوادخ  تقلخ  تروص ، ود  ره  رد  .دـننز و  یم  زابرـس  نآ  زا  ای  دـنریگ و  یم  رارق 
ناشیا دروم  رد  دنوادخ  تقلخ  تفگ  ناوت  یمن  دنریگن ، رارق  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  ادخ  هک  يریـسم  رد  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  اهناسنا 

رد دنوادخ  تساوخ  رگا  .دنـشاب  ادخ  هدنب  ًاربج  هکنیا  هن  تسا  هتـساوخ  ار  يرایتخا  تدابع  اهنآ ، زا  دـنوادخ  اریز  .دـشاب  یم  ثبع 
.تشاذگ یمن  زاب  ناسنا  يارب  ار  ینامرفان  تیصعم و  هار  دوب ، ینیوکت  دروم  نیا 

اهناسنا ناحتما  التبا و 

یگدنب شیوخ  رایتخا  لیم و  هب  اهناسنا  ات  تسا  هتساوخ  دوخ  ادخ  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  لیبَّسلا ) هیلخت   ) هار نتشاذگ  زاب  نیمه 
: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  .دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  مه  ناحتما »  » و التبا »  » هلأسم تهج  نیمه  هب  .دنیامن و  ار  وا 

(2) مُکاتآ .» امیف  مُکَُولبَِیل  ِتاجَرَد  ٍضَعب  َقوَف  مُکَضَعب  َعَفَر  ِضرَالا َو  َِفئالَخ  مُکَلَعَج  يذَّلا  َوُه  «َو 

امش هب  هچنآ  رد  ات  دیشخب  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  امش  زا  یخرب  داد و  رارق  نیمز  رد  نانیشناج  ار  امش  هک  تسا  یـسک  نآ  ادخ  و 
.دنک ناتشیامزآ  هدیشخب 

(3) «. ًالَمَع ُنَسحَا  مُکُّیَا  مُکَُولبَِیل  َهایَحلا  َتوَملا َو  َقَلَخ  يذَّلا  »

.2 .دیراد رتوکین  لمع  کی  مادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یگدنز  گرم و  هک  یسک 
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ناحتما يارب  يا  هنیمز  تقلخ : رد  فالتخا 

رد .دـهد و  رارق  شیامزآ  دروم  تافالتخا  نیمه  هب  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  تسا  يا  هنیمز  هداد ، رارق  رـشب  دارفا  رد  ادـخ  هک  یتافالتخا 
.دوبن اهنآ  رد  رگیدکی  قوقح  هب  زواجت  ملظ و  يارب  مه  يا  هزیگنا  دنتـشادن ، يزایتما  يرگید  رب  کی  چیه  ناسنا  دارفا  هک  یتروص 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدمآ  ام  ثیداحا  رد  ینشور  هب  بلطم  نیا 

َّلَجَوَّزَع ُهللا  لاق  ٍِّیبَن ...  ِّلُِکل  ِهَُّوُبنلِاب  َُهل َو  ِهَّیبوبُرلِاب  َقاثیملا  ُمِهیَلَع  َذُـخاَِیل  ِهِرهَظ  نِم  مالّـسلا  هیلع  َمَدآ  َهَّیرُذ  َجَرخَا  اَّـمل  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 
َدیُرت امَف  مُهَتقَلَخ ؟ ام  ِرمَِال  ِّبَر ...  ای  مالّـسلا : هیلع  ُمدآ  َلاـق  ٍّرَذ ...  مُه  ِِهتَّیِرُذ َو  یِلا  مالّـسلا  ِهیَلَع  َمَدآ  َرَظَنَف  يرَت ... ؟ اذاـم  رُظنُا  َمَدآـِل :

.مُهَنوُِعبَّتَی یلُسُِرب َو  َنُونِمُؤی  ًائیَش َو  یب  َنوکِرُشی  ینَنوُُدبعَی َو ال  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  َلاق  مِهیَلَع ؟ َقاثیملا  َكِذخَِاب  مُهنِم 

َُهل َسَیل  مُهُضَعب  ٌلیلَق َو  ٌرون  َُهل  مُهُضَعب  ٌریثَک َو  ٌرُون  َُهل  مُهُضَعب  ٍضَعب َو  نِم  َمَظعَا  ِّرَّذلا  َضَعب  يرَا  یلامَف  ِّبَر  ای  مالّـسلا : هیلع  ُمدآ  َلاق 
 . ...مِِهتالاح ِّلُک  یف  مُهَُولبَِال  مُُهتقَلَخ  َِکلذَک  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  لاقَف  ٌرون ؟

ٍرامعَا ٍهَدِحاو َو  ِناولا  ٍهَدِحاو َو  ٍهَِّلبِج  ٍهَدِحاو َو  ٍهَعیبَط  ٍدِحاو َو  ٍردَق  ٍدِحاو َو  ٍلاثِم  یلَع  مُهَتقَلَخ  َتنُک  وَلَف  ِّبَر  ای  مالّـسلا : هیلع  ُمدآ  َلاق 
ُهللا َلاق  .ِءایـشَالا  َنِم  ٍءیَـش  یف  ٌفالِتخا  ٌضُغابَت َو ال  ٌدُساحَت َو ال  مُهَنَیب  نُکَی  َمل  ٍضَعب َو  یلَع  مُهُـضَعب  ِغبَی  َمل  ٍءاوَس  ِقازرَا  ٍهَدِـحاو َو 

نَِمل َهَّنَجلا  ُتقلَخ  .ِنوُدـُبعَِیل َو  َسنِـالا  َّنِجلا َو  ُتقَلَخ  اـمَّنِا  .یقلَِخل  َلیدـبَت  ـال  مِهِقلَخ . ...  َنـَیب  َتَفلاـخ  یملِِعب  ُمدآ ...  اـی  َّلَـجَوَّزَع :
َُکتقَلَخ َو .یلابُا َو  َو ال  یلُـسُر ؛ ِعبَّتَی  َمل  یناصَع َو  یبَرَفَک َو  نَِمل  َراّنلا  ُتقلَخ  .یلاـبُا َو  ـال  َو  یلُـسُر ؛ َعَبَّتا  مُهنِم َو  ینَدَـبَع  ینَعاـطَا َو 

یف اینُّدـلا  ِراد  یف  ًالَمَع  ُنَسحَا  مُکُّیَا  مُهَُولبا  َكَُولبَِال َو  مُُهتقَلَخ  َکـُتقَلَخ َو  اـمَّنِا  .مِهَیِلا َو  َکـَیِلا َو  یب  ٍهَقاـف  ریَغ  نِم  َکَـتَیِّرُذ  َتقَلَخ 
َنَیب ُتَفلاخ  مِهیف  ِذـِفاّنلا  یملِِعب  َو  َراّنلا ...  َهَّنَجلا َو  َو  َتوَملا ...  َهایَحلا َو  َهَرِخآلا َو  اینُّدـلا َو  ُتقلَخ  َِکلذـِلَف  .مُِکتامَم  َلـبَق  مُِکتاـیَح َو 

.2(1)  . ...مِِهقازرَا مِهِرامعَا َو  مِِهناولَا َو  مِهِماسجَا َو  مِهِرَوُص َو 
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تّوبن دوخ و  ّتیبوبر  هب  تبـسن  اهنآ  زا  ات  درک  جراخ  ناشیا  تشپ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نادـنزرف  لجوزع  يادـخ  یتقو 
هب مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .ینیب  یم  هچ  رگنب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  لـجوزع  يادـخ  دریگب ...  ناـمیپ  اـیبنا  ماـمت 

؟ يدیرفآ ار  اهنیا  روظنم  هچ  هب  نم ...  راگدرورپ  يا  تشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تسیرگن . ...  دوخ  نادـنزرف  ِيّرذ  ياهدوجو 
دنزرون و كرـش  نم  هب  دننک و  یگدنب  ارم  هکنیا  دومرف : لجوزع  يادخ  یهاوخ ؟ یم  هچ  ناشیا  زا  دوخ ، نتفرگ  نامیپ  ببـس  هب  و 

.دننک يوریپ  ار  اهنآ  دنروایب و  نامیا  نم  ِنالوسر  هب 

منیب و یم  رتگرزب  رگید  یـضعب  زا  ار  اهنیا  زا  یـضعب  هک  تسا  هنوگچ  نم ، راـگدرورپ  يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
مدیرفآ ار  اهنآ  لکش  نیمه  هب  دومرف : لجوزع  يادخ  دنرادن ؟ يرون  چیه  رگید  یضعب  دنرون و  مک  یخرب  دنراد و  دایز  رون  یخرب 

 . ...میامزایب ار  اهنآ  ناشلاوحا  همه  رد  هکنیا  ات 

ناسکی گنر  اب  تشرس و  کی  تعیبط و  کی  هزادنا و  کی  لکش و  کی  هب  ار  اهنآ  رگا  مراگدرورپ ، يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  مدآ 
ینمـشد و دـسح و  هنوگ  چـیه  درک و  یمن  متـس  يرگید  رب  اهنیا  زا  کی  چـیه  رگید  يدوب ، هدـیرفآ  يواسم ، ِيزور  ربارب و  رمع  و 

ناشیا تقلخ  ناـیم  یهاـگآ  ملع و  يور  زا  مدآ ...  يا  دومرف : لـجوزع  يادـخ  .دـمآ  یمن  دـیدپ  اـهنآ  نیب  زیچ  چـیه  رد  یفـالتخا 
يارب ار  تشهب  .مدیرفآ و  دننک  یگدـنب  ارم  هکنیا  يارب  ًافرـص  ار  سنا  ّنج و  .دوش  یمن  نوگرگد  نم  تقلخ  متـشاذگ . ...  توافت 
يارب ار  شتآ  .مهد و  یمن  یتّیمها  و  مدرک ؛ قلخ  دننک ، يوریپ  نم  نالوسر  زا  دنیامن و  ارم  یگدـنب  تعاطا و  هک  ناشیا  زا  یناسک 

تنادنزرف وت و  .مهد و  یمن  یتّیمها  و  مدیرفآ ؛ دننکن ، يوریپ  نم  نالوسر  زا  دـننک و  ارم  ینامرفان  دـنوش و  رفاک  نم  هب  هک  یناسک 
هک منک  ناحتما  ار  امـش  ات  مدرک  قلخ  ار  اهنآ  وت و  روظنم  نیا  هب  اهنت  .مدیرفآ  مشاب  دـنمزاین  امـش  زا  مادـک  چـیه  هب  هکنآ  نودـب  ار 
ایند شیامزآ ) ناحتما و   ) روظنم نیا  هب  سپ  .دیراد  يرتوکین  لامعا  شیوخ  ِگرم  زا  لبق  ندوب و  هدـنز  ماگنه  ایند  رد  کی  مادـک 

اهگنر و اهندـب و  اهتروص و  نیب  دوخ  حیحـص  قیقد و  شناد  اب  و  ...مدـیرفآ .  ار  مّنهج  تشهب و  و  گرم ...  یگدـنز و  ترخآ و  و 
.مداد رارق  فالتخا  ناشیا ...  ياهیزور  اهرمع و 
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رد دوش  یم  هصالخ  مه  اب  ود  نیا  .دنوادخ و  هلیـسو  هب  ندش  ناحتما  مه  تسادخ و  یگدـنب  مه  ناسنا ، تقلخ  زا  فدـه  نیاربانب ،
نالوسر و ایبنا و  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  دریگ  رارق  یتّیدوبع  ریـسم  رد  دوخ  رایتخا  اب  وا  هک  تسا  نیا  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  هکنیا :

يادـخ دوبن ، رظن  دروم  ریـسم  نیا  ندوب  يرایتخا  رگا  .دوش و  ناـحتما  هلیـسو  نیا  هب  اـت  هداد  رارق  شیاـپ  يولج  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
.درک یمن  باقع  ار  وا  مه  ترخآ  رد  داد و  یمن  رارق  ناسنا  يارب  ار  تیصعم  شزغل و  ياه  هنیمز  زگره  لاعتم 

رایتخا ءوس  هب  مه  اهناسنا  همه  ًاضرف  رگا  تسوا ، یعیرـشت  تساوخ  دروم  ادـخ ، یگدـنب  ریـسم  رد  يراـیتخا  تکرح  هک  لاـح  سپ 
رب هوالع  .تسین  راگزاس  یهلا  تمکح  اب  تسا و  هدوب  هدوهیب  ناشیا  تقلخ  هک  تفگ  ناوت  یمن  دننکن ، تکرح  ریسم  نیا  رد  دوخ 

.تسین حیحص  ندوب  هنامیکح  رد  ناسنا  ياهراک  اب  ادخ  لاعفا  سایق  ًالوصا  هکنیا 

هانگ ماجنا  زا  دنوادخ  ندشن  عنام 

ًاصوصخ دهد ، یم  میلعت  ام  هب  ار  یقیقد  رایسب  بلطم  هدش ، نایب  لاعتم  يادخ  نابز  زا  ثیدح  نیا  تمسق  ود  رد  هک  یلابُاال »  » ریبعت
هدومرف اهنیا  هب  تبـسن  .دندرگ  منهج  شتآ  ّقحتـسم  ببـس  نیا  هب  دننک و  وا  ینامرفان  هدش و  رفاک  دـنوادخ  هب  هک  یناسک  دروم  رد 

لها ار  دوخ  دـننک و  ارم  ینامرفان  دوخ  رایتخا  ءوس  اـب  یناـسک  رگا  هک : تسا  نیا  روظنم  .مهد  یمن  یتّیمها  ینعی : یلاـبُاال .» : » تسا
نم هدش و  مامت  اهنآ  رب  تّجح  هک  اریز  موش ، یمن  ناشنتفر  مّنهج  عنام  هجیتن  رد  اهنآ و  تیـصعم  عنام  ادخ )  ) نم دـنهد ، رارق  مّنهج 

میارب ناشنتفر  مّنهج  رگید  دـنا ، هتـساوخن  ناشدوخ  هک  لاح  .منک  ناشناحتما  ما ، هداد  ناشیا  هب  هک  یتّیرح  رایتخا و  اب  متـساوخ  یم 
.درادن یتّیمها 

ياطعا ضرف  هب  ای  دیـشخب و  یمن  ّتیرح  ناـشیا  هب  اـی  ینیوکت ) تساوخ   ) دنـشاب وا  هدـنب  اـهناسنا  همه  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  سپ 
دناد یم  سک  ره  زا  رتهب  ادخ  دوخ  .دراد و  زاب  ینامرفان  زا  ار  اهنآ  ات  دروآ  یم  شیپ  ناشیارب  یصاعم  ماجنا  هار  رد  یعناوم  ّتیرح ،

تایآ و یضعب  رد  هک  نآ  لاثما  و  یلابُاال »  » ریبعت نیمه  یلو  .دهد  رارق  شیوخ  لماک  عیطم  ار  دوخ  تاقولخم  دناوت  یم  هنوگچ  هک 
هک مینیب  یم  مه  لمع  رد  اذل  .تسا و  هتساوخن  نینچ  دنوادخ  هک  دهد  یم  ناشن  هتفر ، راک  هب  تایاور 
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دیآ شیپ  ناشتیصعم  هار  رس  رد  یعنام  هراومه  هک  تسین  روط  نیا  دنراد ، یم  رب  مدق  وا  ینامرفان  تیصعم و  ریـسم  رد  یتقو  اهناسنا 
یناراکتیانج دنرایـسب  .دنوش و  یم  لیان  تسا  راگدرورپ  رما  تفلاخم  هک  دوخ  هتـساوخ  هب  ًابلاغ  هکلب  دـنادرگ ، فرـصنم  ار  اهنآ  و 

خیرات لوط  رد  ار  دارفا  هنوگ  نیا  و  دنیامن ، ملظ  تیـصعم و  دنهاوخ  یم  هچ  ره  ات  هدراذگ  زاب  ًالماک  ار  ناشهار  يولج  دنوادخ  هک 
.مینک یم  هدهاشم  ام  همه 

رارق ّتیدوبع  ریـسم  رد  اهناسنا  هکنیا  يارب  يا  هلیـسو  ره  زا  اـت  تسین  نیا  رب  دـنوادخ  ياـنب  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـهاوش  نیا  دوجو 
تحت مه  ناسنا  لایخ  رکف و  تسوا و  رایتخا  رد  ینطاب  يرهاـظ و  ياهتردـق  همه  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـیامن  هدافتـسا  دـنریگ ،

ار يراک  ماجنا  رکف  یلک  هب  دناوت  یم  دهاوخب  هک  يدروم  ره  رد  هظحل و  ره  هک  يروط  هب  دشاب ، یم  شراگدرورپ  ینیوکت  تردق 
رایتخا ءوس  هب  اهناسنا  دوش و  یمن  عقاو  روما  نیا  زا  کی  چـیه  ًالومعم  اّما  دـیامن ؛ شومارف  هب  التبم  ار  وا  ای  دـنک  وحم  ناسنا  نهذ  زا 

.دریگ یمن  ار  اهنآ  يولج  درادن و  یکاب  هلأسم  نیا  زا  مه  دنوادخ  دنوش و  یم  یهلا  باذع  ّقحتسم  دوخ 

ّنج ات  تسا  تساوخ  درادن ، رشب  رایتخا  اب  یتافانم  هک  دوخ  یعیرـشت  هدارا  هب  لاعتم  يادخ  هک : تسا  نیا  ثحب  یلک  هجیتن  نیاربانب 
يارب يدازآ  ّتیرح و  هک  تسا  حیحص  یتقو  ناحتما  .تسا و  هداد  رارق  يرشب  ناحتما  هلیسو  ار  نیمه  دنـشاب و  وا  هدنب  طقف  سنا  و 
تقلخ زا  فده  دنچ  ره  یلک  روط  هب  سپ  .دـشاب  زاب  تیـصعم  يارب  مه  هار  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ناشیا  يرایتخا  لاعفا  رد  اهناسنا 
.درادن فده  نیا  رد  يریثأت  اهناسنا  ندرکن  یگدنب  ای  ندرک  یگدنب  اّما  دنریگ ، رارق  یگدنب  ریـسم  رد  ًارایتخا  هک  هدوب  نیا  اهناسنا ،

.تسین ینیوکت  هجو  چیه  هب  دراد و  یعیرشت  هبنج  طقف  هلأسم  اریز 

دنوادخ یگدنب  ساسا  هیاپ و 

هراشا

یم لیکشت  ار  تدابع  هیاپ  ساسا و  يزیچ  هچ  مینیبب  دیاب  تسا ، هتـساوخ  ار  هناهاگآ  يرایتخا و  تدابع  اهناسنا  زا  دنوادخ  هک  لاح 
.تسیچ هب  اهنیا  ندوب  تدابع  میمان ، یم  تدابع  ار  جح و ...  هزور ، زامن ، دننام  یلامعا  رگا  دهد و 
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ناونع هب  .دـنا  هتـسناد  ادـخ  تفرعم  ار ، تدابع  هیاپ  ساسا و  تسا ، هدیـسر  ام  هب  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  هک  یثیداـحا  رد 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هنومن 

.ُهتَفِرعَم (1) ِهللا  ِهَدابِع  ُلَّوَا 

.تسوا تخانش  ادخ  یگدنب  هیاپ  ساسا و 

تفرعم هیاپ  رب  تدابع 

ینتبم عورش ، تهج  زا  ًافرـص  ادخ  یگدنب  دوش  هتفگ  هک  ینامز  لّوا  هن  تسا ، ساسا  هیاپ و  يانعم  هب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  لّوا » »
.درادن تادابع  لحارم  هیقب  رد  یشقن  تسادخ و  تفرعم  رب 

نودب دراد و  نایرج  زامن -  دننام  يدابع -  لامعا  همه  دبلاکرد  هک  تسا  یحور  هلزنم  هب  تادابع و  همه  هشیر  لصا و  ادخ  ِتفرعم 
يرایتخا ناسنا و  هب  بستنم  هک  ار  ادـخ » تفرعم   » زا ییانعم  دـیاب  اعّدـم ، نیا  تابثا  يارب  .دـنوش  یم  تداـبع  تقیقح  زا  يراـع  نآ 

.میسانشب تسا ، هدمآ  ّتنس  باتک و  رد  هچنآ  قباطم  تسوا ،

تفرعم قّقحت  ندوبن  يرایتخا 

رایتخا هب  تفرعم »  » قّقحت هک : دنک  یم  نادجو  یلقاع  ناسنا  ره  یلک  روط  هب  هک  میهد  یم  هّجوت  هتکن  نیا  هب  ثحب  همّدقم  ناونع  هب 
رد ار  دوخ  ناسنا  تسین و  هتـسباو  وا  لیم  باختنا و  فراع و  صخـش  هب  یتخانـش ، ره  شیادیپ  مدـع  ای  شیادـیپ.درادن  یگتـسب  وا 

: دننک یم  نایب  ار  نیمه  زین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  .دبای  یم  لعفنم  تفرعم ، لوصح 

.ٌعنُص (2) اهیف  ِدابِعِلل  َسَیل  .ِهللا  ِعنُص  نِم  َلاق : َیِه ؟ نَم  ِعنُص  نِم  ُهَفِرعَملَا  مالّسلا : هیلع  هللاِدبَع  یبَِال  ُتُلق 

.2 .دنرادن شقن  نآ  رد  ناگدنب  .تسادخ  راک  دندومرف : تسیک ؟ راک  تفرعم  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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کی هک  تسادـخ  دوخ  تفرعم  اـهتفرعم ، نیا  سأر  رد  .دـنک  یم  اـطعا  دوـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هب  ار  یتـفرعم  هک  تسادـخ  نیا 
نآ نودـب  نیا  اّما  دوش ، یم  لصاح  ناسنا  يارب  هللا  هفرعم  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  اـهتفرعم  همه  ناـیم  رد  صاـخ  یگژیو 
چیه رد  هک  تسه  ناسنا  يارب  هللا  هفرعم  رد  یتریح  َهلَو و  عون  کـی  اذـل  .ددرگ و  مّهوتم  اـی  لوقعم  اـی  سوسحم  دـنوادخ  هک  تسا 

.دزاس یم  نشور  رتهب  ار  هللا  هفرعم  ندوبن  يرایتخا  یگژیو ، نیا  .تسین و  نینچ  يرگید  تفرعم 

.تسا (1) رتحضاو  رتنشور و  فراعم  رگید  زا  هللا  هفرعم  دروم  رد  نیا  درادن و  یگتسب  ام  رایتخا  هب  تفرعم  قّقحت  لاح  ره  هب 

تفرعم ّدر  ای  لوبق  رد  ناسنا  شقن 

.تسیچ تفرعم  رد  ناسنا  شقن  دید  دیاب  سپ 

: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  رد  هنیمز  نیا  رد 

.اُولَبقَی (2) نَا  مُهَفَّرَع  اِذا  ِقلَخلا  یَلَع  ِهِّلل  .مُهَفِّرَُعی َو  نَا  ِهللا  یَلَع  ِقلَخِلل  .اُوفِرعَی َو  نَا  ِهِقلَخ  یلَع  ِهِّلل  سَیل 

تفرعم ناشیا  هب  هک  تسا  دنوادخ  رب  تاقولخم  ّقح  نیا  .دننک و  ادیپ  تفرعم  هک  تسین  قح ) نیا   ) تاقولخم رب  ادخ  يارب  ًائادـتبا ) )
.دنریذپب ار  نآ  تفرعم ، هب  لین  زا  سپ  هک  تسا  نیا  قلخ  رب  ادخ  ّقح  هاگ ) نآ   ) .دراد و ینازرا  ار 

ناسنا يارب  یقیاقح  ای  تقیقح  اسب  هچ  .تسین  نتفر  نآ  راـب  ریز  نتفریذـپ و  يزیچ  تخانـش  همزـال  هک  تسا  نآ  اـجنیا  مهم  هلأـسم 
لعف کی  میلست ، شریذپ و  نیا  .ددرگن  نآ  میلـست  دزرو و  عانتما  نآ  شریذپ  زا  دوخ  رایتخا  ءوس  اب  وا  اّما  ددرگ ، راکـشآ  نشور و 

نآ میلـست  تخانـش ، زا  دعب  یـسک  رگا  .دیآ  یمن  رد  ّسح  هب  اذـل  یحراوج و  هن  تسا  یلبق  لاعفا  زا  هّتبلا  هک  تسا  ناسنا  يرایتخا 
ار 1. نآ  مییوگ  یم  دوشن ، میلست  رگا  تسا و  هدرک  لوبق  ار  تفرعم  مییوگ  یم  دوشب ، هدش  نشور  شیارب  هک  یتقیقح 

40 ص :

هدـمآ باتک  نیمه  هدنـسیون  زا  تفرعم » یـسدق  رهوگ   » باتکرد اـهتفرعم  همه  ندوبن  يراـیتخا  هراـبرد  افوتـسم  لـماک و  ثحب  - 1
.تسا

ح 1. هقلخ ، یلع  هللا  ججح  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 164 ، لوصا  - 2
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.تسا هدرک  راکنا  در و 

نآ هب  تبسن  یحور  یبلق و  تلاح  ود  تفرعم ، لوصح  زا  سپ  ناسنا  هک : دراذگ  یم  هّحص  بلطم  نیا  رب  مه  لقاع  صخش  نادجو 
زا دزرو و  دانع  هتخانـش  هکنیا  اب  ای  و  دریذـپب ، ار  نآ  ددرگ و  هتخانـش  تقیقح  نآ  میلـست  لد  ناج و  زا  ای  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم 
هک تساجنیا  .دننیزگ  یم  رب  ار  مود  هار  يدایز ، قیاقح  اب  ههجاوم  رد  هک  یناسک  دنرایسب  هچ  .دنک  یلاخ  هناش  نآ  هب  تبسن  میلـست 
اّما .درامش  یم  حیبق  ار  هدش  هتخانش  تقیقح  کی  ندرکن  لوبق  یلقاع  ره  دنک و  یم  ادیپ  تّمذم  هذخاؤم و  یگتسیاش  یناسنا  نینچ 

تّمذم هتسیاش  دشاب -  هدرکن  یهاتوک  نآ  تامّدقم  لیصحت  رد  رگا  هدنام -  بیصن  یب  نآ  زا  هک  یـسک  تفرعم ، لوصح  لصا  رد 
ای دنک ، یهاتوک  تفرعم  يرایتخا  نامّدقم  داجنیا  رد  رگا  یلو  .تسا  هدوبن  شدوخ  رایتخا  هب  شندشن  ای  ندـش  فراع  نوچ  .تسین 
یم مکح  ناسنا  لقع  تهج  نیمه  هب  .دوب و  دهاوخ  تّمذم  هتـسیاش  هّتبلا  دـشاب ، هتـشاد  راکنا  دانع و  تلاح  رگا  نآ ، قّقحت  زا  سپ 

بوجو کی  دیاب »  » نیا .دوش  میلـست  دـیاب  دـش -  راکـشآ  نشور و  ناسنا  يارب  یتقو  ینعی  يزیچ -  تفرعم  اب  ههجاوم  رد  هک  دـنک 
.تسا مکاح  ناسنا  رب  هک  تسا  یلقع 

در درک ، ناشبیـصن  ار  تفرعم  یتـقو  هک  تسا  نیا  اـهناسنا  رب  ادـخ  ّقح  هک  دـنا  هدرک  دـیکأت  دـییأت و  ار  بلطم  نیا  مه  یقن  لـیالد 
.دنریذپب ار  نآ  دننکن و 

ناسنا يارب  تفرعم  نیرت  بجاو 

: دنا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  هفرعم  صوصخ  رد 

.ِهَّیِدُوبُعلِاب (1) َُهل  ُرارقِالا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِرعَم  ِناسنِالا  یَلَع  اهَبَجوَا  ِضئارَفلا َو  َلَضفَا  َّنِا 

.تسوا یگدنب  هب  رارقا  راگدرورپ و  تفرعم  ناسنا ، رب  تابجاو  نیرتیرورض  نیرت و  تلیضف  اب  انامه 

، دوش یم  ناسنا  بیـصن  نآ  نتفریذـپ  قیرط  زا  رگید  ياهتمعن  همه  تساهنآ و  همه  سأر  رد  اهتفرعم و  نیرتالاب  ادـخ  تفرعم  نوچ 
.رنیرت تلیضف  اب  نیرتهب و  سپ 

41 ص :

.رثالا هیافک  زا  راونالاراحب ج 36 ص 407 ح 16 ، - 1
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حرطم تسا  بجاو  ناسنا  رب  هک  يرایتخا  لعف  کی  ناونع  هب  ّبرلا » هفرعم   » ریبعت ثیدح  نیا  رد  .تسا  هللا  هفرعم  نتفریذپ  تابجاو ،
ناـمه هب  یهاـگ  هک  میریگ  یم  هجیتـن  اـجنیا  زا  .تسین و  ار  شدوـخ  ادـخ  یفّرعم  نتفریذـپ  زج  يزیچ  يراـیتخا  لـعف  نـیا  هدـش و 

انعم نیمه  هدش ، هتـسناد  رـشب  عنُـص  تفرعم  هک  اج  ره  رد  یلک  روط  هب  .دوش  یم  تفرعم »  » قالطا ار ، تفرعم  لقاع  ناسنا  نتفریذـپ 
.تسین ناسنا  رایتخا  هب  تسادخ و  عنُص  هک  ادخ  یفّرعم  نآ  هن  دشاب  یم  رظن  دروم 

تدابع حور  دنوادخ ؛ تفرعم 

، زامن نوچ  یلامعا  ندوب  تدابع  هک  مینک  یم  قیدـصت  یتحار  هب  میتسناد ، تاـیاور  ناـسل  رد  ار  ادـخ » تفرعم   » زا روظنم  هک  لاـح 
رد رگا  هک  یهلا ، رما  لاثتما  تبرق و  دـصق  .ددرگ  یم  رب  دراد ، لاعتم  يادـخ  زا  تدابع  لعاف  هک  یتفرعم  نامه  هب  جـح و ...  هزور ،

نوچمه یتدابع  رد  هچنآ  یلک  روط  هب  .تسا  ناسنا  تفرعم  نیمه  زا  هتـساخرب  دوش ، یمن  بوسحم  تدابع  لـمع  نآ  دـشابن  یلمع 
.تسین یندب  لامعا  نیا  لاثما  نتفگ و  رکذ  نداتـسیا و  هلبق  هب  ور  ندش و  تسار  مخ و  دنک ، یم  نیمـضت  ار  نآ  ندوب  تدابع  زامن 

دـصق وا و  رما  تعاطا  هزیگنا  هب  شیوخ و  قلاخ  ّبر و  هاگـشیپ  هب  میلـست  ناونع  هب  رازگزامن  هک  دریگ  یم  مان  زامن  یتقو  اهنیا  همه 
هب ضحم  ندـش  میلـست  نیمه  .دـیامن و  ادا  ار  یگدـنب  هفیظو  وا  روتـسد  قبط  دـهد و  ماجنا  هدومرف  وا  هک  ار  یلامعا  هللا ، یلا  بّرقت 

.دوش یم  هدیمان  ادخ » تفرعم   » هک تسا  راگدرورپ  هاگشیپ 

یحور هلزنم  هب  دش  نایب  هک  روط  نامه  نوچ  .رخآ  مه  تسا و  لّوا  مه  هکلب  تسین ، تدابع  همّدقم  ًافرـص  ادـخ  تفرعم  زا  انعم  نیا 
تـسا هدمآ  تیاور  رد  اذل  .دوش  یم  تدابع  تقیقح  زا  يراع  نآ ، نودب  دراد و  نایرج  زامن  دـننام  یتدابع  ره  دـبلاک  رد  هک  تسا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

.ٍهَیاِهن (1) َرِخآ  ُهَفِرعَملا  .ٍلیلَد َو  ُلَّوَا  ُملِعلَا 

.تسا هلحرم  هجرد و  نیرخآ  تفرعم  .تسامنهار و  نیلّوا  ملع 

.3 تفرعم ملع و  زا  یگدنب  هک  تسا ؛ یگدنب  ّتیدوبع و  ریسم  هّلپ  نیرخآ  روظنم 

42 ص :

ح 773. مکحلا ، ررد  مکحلاررغ و  - 1
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ادخ یگدنب  هب  ار  وا  ناسنا  تفرعم  .تسا  تفرعم  نامه  یگدـنب  تقیقح  حور و  اریز  .دوش  یم  متخ  مه  تفرعم  هب  دوش و  یم  زاغآ 
، یگدـنب زا  هجرد  ره  .رتـالاب  تاـجرد  رد  اـّما  تسا  تفرعم  ناـمه  ددرگ ، یم  لـصاح  شیارب  هـچنآ  یگدـنب ، رثا  رد  دراد و  یماو 
هب ار  يرتـالاب  تفرعم  زاـب  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  و  دوش ، یم  رتشیب  یگدـنب  هزیگنا  دوخ  هک  دـنک  یم  ناـسنا  بیـصن  يرتـشیب  تفرعم 
یم ادیپ  همادا  تفرعم  هکّرحم  يورین  اب  یگدنب  ریس  نیا  روط  نیمه  .دهد و  یم  قوس  رتالاب  بتارم  هب  ار  ناسنا  هک  دروآ  یم  دوجو 

ناسنا يارب  اهتفرعم  نیرتالاب  .دور و  یم  الاب  تفرعم  بسک  رد  ناسنا  يدوعـص  ریـس  دـهاوخب  لاعتم  يادـخ  هک  يا  هبترم  ات  دـنک و 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  ثیداحا  رد  هک  تسا  هللا » هفرعم   » نامه

.ِفِراعَملا (1) یَلعَا  ُهَناحبُس  ِهللا  ُهَفِرعَم 

.تساهتفرعم نیرتالاب  ناحبس  يادخ  تفرعم 

تفرعم لمع و  هطبار 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مه  ار  تفرعم  لمع و  هطبار 

.َُهل (2) َلَمَع  الَف  فِرعَی  َمل  نَم  .ِلَمَعلا َو  یَلَع  ُُهتَفِرعَم  ُهتَّلَد  َفَرَع  نَم  .ٍلَمَِعب َو  ّاِلا  َهَفِرعَم  .ٍهَفِرعَِمب َو ال  ّاِلا  ٌلَمَع  ُلَبُقی  ال 

تفرعم دشاب ، هتـشاد  تفرعم  سک  ره  .دوب و  دهاوخن  لمع  نودب  مه  یتفرعم  چیه  .دوش و  یمن  هتفریذپ  تفرعم  نودـب  یلمع  چـیه 
.درادن مه  یلمع  درادن  تفرعم  سک  ره  و.دوش  یم  لمع  يامنهار  وا 

هک دراد  يراثآ  تفرعم  .دوش  یمن  لمع  نودب  یتفرعم  چیه  رگید  فرط  زا  تسا و  لمع  ندش  هتفریذپ  طرش  تفرعم  فرط  کی  زا 
، تسا شزرا  یب  ًالماک  لمع  تفرعم ، نودـب  هک  يروط  هب  تسوا ؛ لمع  يامنهار  ناسنا  تفرعم  هراومه  دوش و  یم  رهاظ  لـمع  رد 

زامن دننام  يدابع  لامعا  تقیقح  حور و  دش  هداد  حیضوت  هک  روط  نامه  .درادن و  یشزرا  چیه  هک  حور  نودب  دبلاک  دننام  تسرد 
ّجح و 4. و 

43 ص :

ح 1270. مکحلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
مالّسلا ح 24. هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  راصق  تاملک  لوقعلا ، فحت  - 2
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.دهد یم  لیکشت  ار  وا  تادابع  ساسا  هزیگنا و  عقاو  رد  دهد و  یم  ماجنا  ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  تفرعم  نامه  تاکز ،

ناسنا تّیلضفا  رایعم 

هک يزیچ  اهنت  ًالوصا  .دور  یم  رتالاب  مه  شدوخ  شزرا  هجیتن  رد  شلامعا و  شزرا  دور ، رتالاب  ناسنا  تفرعم  هچ  ره  بیترت  نیا  اب 
ناـسنا هب  دـنریگ ، ماـجنا  رتـالاب  تفرعم  روحم  رب  هک  یتروص  رد  مه  تاداـبع  تسوا و  تفرعم  دوش  یم  ناـسنا  دوـخ  يرترب  راـیعم 

: تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  .دنشخب  یم  يرتشیب  شزرا  تلیضف و 

.ٍضَعب َو نِم  ًامایص  َُرثکَا  مُکُضَعب  .ٍضَعب َو  نِم  ًهَقَدَص  ُرَثکَا  مُکُضَعب  .ٍضَعب َو  نِم  ًاّجَح  ُرَثکَا  مُکُضَعب  .ٍضَعب َو  نِم  ًهالَص  ُرَثکَا  مُکُضَعب 
.ًهَفِرعَم (1) مُُکلَضفَا  مُُکلَضفَا 

یخرب .دیهد و  یم  هقدص  رتشیب  یـضعب  جح و  لها  رتشیب  امـش  زا  یـضعب  و  دـیتسه ؛ زامن  لها  رگید  یـضعب  زا  شیب  امـش  زا  یخرب 
.دنراد يرتهب  تفرعم  هک  دنتسه  ییاهنآ  امش ، نیرتهب  اهنیا ) همه  دوجو  اب   ) دیریگ و یم  هزور  رگید  یخرب  زا  رتشیب 

شـشزرا دراد  يرت  حیحـص  رتلماک و  تفرعم  هک  نآ  .تسا  ناسنا  تفرعم  انامه  هک  تسا  هدش  نایب  تیلـضفا  رایعم  ثیدـح  نیا  رد 
، مینک فذـح  ار  تفرعم  رگا  .تساراد  صخـش  هک  تسا  یتفرعم  هزادـنا  هب  مه  هزور  هقدـص و  جـح و  زاـمن و  شزرا  .تسا  رتـالاب 
اب دیاب  تدابع  سپ  .داهن  نآ  رب  ادخ  یگدـنب  مان  ناوت  یمن  هک  تسانعم  یب  حور و  نودـب  یندـب  لامعا  يرـس  کی  دـنام  یم  هچنآ 

: هک تسا  نیا  تدابع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روتسد  دنک و  ادیپ  شزرا  ات  دشاب  هارمه  تفرعم 

.َكارَی (2) هَّنِاَف  ُهارَتال  َتنُک  نِاَف  .ُهارَت  َکَّنَاَک  َهللاُِدبُعا 

.دنیب یم  ار  وت  وا  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  سپ  .ینیب  یم  ار  وا  ییوگ  هک  نک  تدابع  يروط  ار  ادخ 

.قهب شتفرعم  ناسنا  هک  تسا  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  ندش  یلمع  هار 

44 ص :

.هعیشلا تافص  زا  راونالاراحب ج 3 ص 14 ح 38 ، - 1
.قالخالا مراکم  زا  راونالاراحب ج 77 ص 74 ح 3 ، - 2
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نیرتلماک .دـنیب و  یم  شیوخ  لامعا  رب  رظاـن  رـضاح و  رتشیب  ار  دـنوادخ  ناـسنا  دوش ، رتشیب  تفرعم  هچ  ره  هک  دور ؛ ـالاب  دـنوادخ 
هطـساو هب  تسا  تیؤر  هکلب  تسین ، رـس  مشچ  اب  هّتبلا  تیؤر  نیا  .تسا  هدـش  ریبعت  تیؤر ،»  » هب هک  تسا  نامه  ادـخ  تفرعم  هجرد 

: تسا هدش  تیاور  هکنانچ  نامیا ؛ تقیقح 

ال کلیو ! لاق : هتیار ؟ فیک  و  لاق : .هرا  مل  ابر  دـبعا  تنک  ام  کلیو ! لاـقف : هتدـبع ؟ نیح  کـبر  تیار  لـه  نینمؤملاریما ، اـی  لاـق :
.نامیالا (1) قئاقحب  بولقلا  هتار  نکل  راصبالا و  هدهاشم  یف  نویعلا  هکردت 

هک ار  يراگدرورپ  نم  وت ! رب  ياو  دومرف : يا ؟ هدید  شتدابع  ماگنه  هب  ار  تراگدرورپ  ایآ  دش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
، دننک یمن  كاردا  یّـسح  هدهاشم  اب  ار  وا  اهمـشچ  وت ! رب  ياو  دومرف : يا ؟ هدید  ار  وا  هنوگچ  دیـسرپ : .ما  هدرکن  یگدنب  ما  هدـیدن 

.دننیب یم  نامیا  قیاقح  اب  ار  وا  اهبلق  یلو 

یم ادیپ  يا  هداعلا  قوف  شزرا  شتدابع  ددرگ ، ناسنا  بیصن  رگا  هک  تسا  راگدرورپ  هب  تبسن  تفرعم  هجرد  نیرتالاب  یبلق ، تیؤر 
هب تبـسن  ار  دوخ  تفرعم  دـننک  یعـس  دـیاب  مه  نارگید  .دوب و  نادّـحوم  سیئر  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تداـبع  ریظن  دـنک ؛
هچ ره  .دننک و  یگدـنب  ار  وا  لاح  نیا  اب  دـننیب و  یم  دوخ  رب  رظان  رـضاح و  ار  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات  دنـشخب ، يرترب  ناشراگدرورپ 

اناـمه هک  تداـبع  زا  فدـه  دوـصقم و  هب  دـنک و  یم  لـصاح  يرتـشیب  بّرقت  شیارب  تاداـبع  دوـش ، نوزفا  ناـسنا  رد  یگژیو  نیا 
.دوش یم  رتکیدزن  تسادخ ، هب  تبسن  رتهب  رتالاب و  تفرعم 

ناسنا تقلخ  زا  فده 

یم هک  اچنآ  دوش ؛ یم  نشور  ًالماک  ناگدـنب  تقلخ  زا  فدـه  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  حیـضوت  قوف  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
: دنیامرف

.هاوِس (2). نَم  ِهَدابِع  نَع  ِِهتَدابِِعب  اوَنغَتسا  ُهوُدَبَع  اذِاَف  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اذِاَف  ُهُوفِرعَِیل ، ّاِلا  َدابِعلا  َقَلَخ  ام  ِهللا -  َو  َهللا -  َّنِا  ُساّنلا ، اَهُّیَا  ای 

45 ص :

ح 6. هیؤرلا ، لاطبإ  یف  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 98 ، لوصا  - 1
.یکجارک دئاوفلا  زنک  زا  راونالاراحب ج 23 ص 93 ح 40 ، - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


تدابع هب  دنتفای  ار  وا  تفرعم  یتقو  سپ  دننک ، ادیپ  وا  هب  تفرعم  هکنیا  يارب  رگم  دیرفاین  ار  ناگدـنب  ادـخ  ادـخ ، هب  مسق  مدرم ، يا 
.دنوش زاین  یب  وا  ریغ  یگدنب  زا  وا  یگدنب  اب  سپ  دنزادرپب ، وا 

هب هّجوت  اب  نیا  .دـنا و  هتـسناد  وا  ندرک  یگدـنب  دـعب ، هجرد  رد  ادـخ و  تفرعم  لّوا  هجرد  رد  ار  ناگدـنب  تقلخ  زا  فدـه  ناـشیا 
.درادن و یـشزرا  ًالـصا  دوش  ماجنا  تفرعم  نودب  تدابع  رگا  اریز  .تسا  نشور  ًالماک  ادـخ  تدابع  رد  نآ  شقن  تفرعم و  ّتیمها 

اهنآ يامنهار  هزیگنا و  عقاو  رد  هک  دنزادرپ  تدابع  هب  هاگ  نآ  دـننک  ادـیپ  تفرعم  ادـتبا  هک  تسا  نیا  اهناسنا  تقلخ  زا  فدـه  اذـل 
.تسین تدابع  تقیقح  رد  هک  تفرعم  نودب  تدابع  هن  دشاب  تفرعم  نامه  تدابع ، يارب 
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دنوادخ تدابع  رد  ناگدنب  ِماسقا  لصف 2 :

نامیا تفرعم و 

هراشا

میناوت یم  دـشاب ، یم  هللا  هفرعم  هب  تبـسن  میلـست  شریذـپ و  انامه  هک  تسوا ، يرایتخا  لعف  ناـسنا و  عنُـص  هک  یتفرعم  اـب  هّجوت  اـب 
ناسنا يرایتخا  لعف  هک  تسا  یبلق  میلـست  نامه  مه  ناـمیا  اریز  .مینادـب  دـنوادخ  تفرعم  اـب  يواـسم  ینید  گـنهرف  رد  ار  ناـمیا » »
نامیا فیرعت  تسا  رتهب  .ددرگ  یم  یـشان  یبلق  میلـست  نیمه  زا  زین  ناسنا  لامعا  ریاس  .تسا  بلق  لمع  دوخ  نیا  دشاب و  یم  نمؤم 

: مینک یم  نایب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  زا  ار 

ادخ هچنآ  .ِِهب :» ّاِلا  ًائیَش  ُهللا  ُلَبقَی  ام ال  : » دندومرف تسا ؟ رت  تلیضف  اب  ادخ  دزن  لمع  مادک  دش ... : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دریذپ یمن  ار  زیچ  چیه  نآ  نودب 

هک هللا  هب  نامیا  .ًاّظَح :» اهانـسَا  اُهفَرـشَا َو  ًهَجَرَد َو  ِلامعَالا  یَلعَا  َوُه  ّاِلا  َهِلا  يذَّلا ال  ِهللاِاب  ُنامیالَا  : » دـندومرف تسیچ ؟ نآ  دـش : لاؤس 
.دراد لامعا  نایم  رد  ار  هرهب  نیرتشیب  ماقم و  نیرتفیرش  هبتر و  نیرتالاب  تسین ، يدوبعم  وا  زج 

: دندومرف ؟ تسا لمع  نودـب  لوق  هکنآ  ای  تسا  لمع  لوق و  عومجم  نامیا  ایآ  هک  یهد  یمن  حیـضوت  نامیا  هرابرد  ایآ  دـش : لاؤس 
.تسا لامعا  نآ  زا  یکی  مه  لوق  .تسا و  لمع  شا  همه  نامیا  .ِلَمَعلا :» َِکلذ  ُضَعب  ُلوَقلا  .ُهُّلُک َو  ٌلَمَع  ُنامیالَا  »
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هدش یم  نامیا  مالسا و  نایم  هک  يا  هسیاقم  دشاب ، یم  لمع  لوق و  عومجم  ای  تسا  لمع  نودب  لوق  نامیا  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هزیگنا 
یلص مالسا  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  ّتینادحو  هب  تداهش  صخـش  هک  نیمه  ینعی  .دنک  یم  تیافک  اهنت  ِلوق  مالـسا ، قّقحت  رد  .تسا 

ایآ هک  هدوب  نیا  لاؤس  .تسا  یفاک  شندروآ  مالـسا  يارب  دـشابن ، دـقتعم  ًابلق  ولو  دزاـس ، يراـج  ناـبز  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
لمع زج  يزیچ  نامیا  ًالـصا  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  خساپ  .دـشاب و  هارمه  لمع  اب  دـیاب  هکنیا  ای  تسا  روط  نیمه  مه  نامیا 

.دشاب یم  نامیا  همزال  هک  تسا  لامعا  زا  یکی  مه  لوق  تسین و 

اضعا رب  نامیا  ندش  شخپ 

ار هچنآ  دیاب  صخـش  هک  تسا  نابز  اضعا  زا  یکی  دوش و  یم  رهاظ  حراوج  اضعا و  رد  نآ  راثآ  .تسا و  یبلق  رما  کی  نامیا  لصا 
شخپ وا  حراوج  اضعا و  رب  ار  نمؤم  فیاظو  دنوادخ  هک  دنا  هداد  حیـضوت  ثیدح  همادا  رد  .دزاس  يراج  مه  نابز  هب  هتفریذـپ  ًابلق 

مه هک  دشاب  یم  بلق  لمع  لامعا ، همه  ساسا  لصا و  نایم  نیا  رد  و  دنراد ، نامیا  زا  یمهـس  مادـک  ره  هک  يروط  هب  تسا ، هدرک 
: دنا هدرک  نایب  حراوج  لامعا  هب  تبسن  ار  نآ  ّتیمها  مه  دنا و  هداد  حیضوت  ار  بلق  لمع 

َوُه .ُمَهفَی َو  ُهَقفَی َو  ُلِقعَی َو  ِهب  يذـّلا  ُُهبلَق  اهنِمَف  .اُهتُخا  ِهب  تَلِّکُو  ام  ِریَِغب  ِنامیالا  َنِم  تَلِّکُو  دَـق  اـِّلا َو  ٌهَحِراـج  ِهِحِراوَج  نِم  َسیَلَف  ... 
.ِهِرمَا ِِهیأَر َو  نَع  ّاِلا  ُرُدصَت  ِحِراوَجلا َو ال  ُدِرَت  يّذلا ال  ِِهنََدب  ُریمَا 

نآ زا  یکی  .تسا  توافتم  يرگید  هفیظو  اب  هک  هدـش  هداد  رارق  يا  هفیظو  نامیا  هب  تبـسن  ناسنا ، حراوج  اضعا و  زا  کی  ره  يارب 
نودـب اضعا و  رگید  هک  دـشاب  یم  شندـب  هدـنامرف  ناسنا  بلق  .تسوا و  مهف  كرد و  لّـقعت و  هلیـسو  هک  تسا  ناـسنا  بلق  اـضعا 

.دنهد یمن  ماجنا  ار  یلمع  چیه  وا  روتسد  صیخشت و 

یبلق تفرعم 

: دنیامرف یم  بلق  دروم  رد  هدومن ، نایب  ار  اضعا  زا  کی  ره  فیاظو  مالّسلا  هیلع  ماما  ثیدح ، همادا  رد 
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ًادِحاو ًاهِلا  َُهل  َکیرَـش  ُهَدحَو ال  ُهللا  ّاِلا  هِلا  نَِاب ال  ُمیلـسَّتلا  اضِّرلا َو  ُدـقَعلا َو  ُهَفِرعَملا َو  ِرارقِالاَف َو  ِنامیالا  َنِم  ِبلَقلا  یَلَع  َضَرَف  ام  اّمَاَف 
.ٍباتِک ِبَن َو  ٍیّ نِم  ِهللاِدـنِع  نِم  ءاج  اِمب  ُرارقِـالا  َو  ِِهلآ ، ِهیَلَع َو  ِهللا  ُتاوَلَـص  ُُهلوُسَر  ُهُدـبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  َو  ًادـَلَو ، ـال  ًهَبِحاـص َو  ذِـخَّتَی  َمل 

.ِنامیالا (1) ُسأَر  َوُه  َو  ُُهلَمَع . ...  َوُه  .ِهَفِرعَملا َو  ِرارقِالا َو  َنِم  ِبلَقلا  یَلَع  ُهللا  َضَرَف  ام  َِکلذَف 

وا هک  تسین  دحاو  يادخ  زج  يدوبعم  هکنیا  هب  تسا  میلـست  اضر و  داقتعا و  تفرعم و  رارقا و  هدرک ، بجاو  بلق  رب  نامیا  زا  هچنآ 
هب رارقا  و  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هللا  تاولـص  دـمحم  ترـضح  هکنیا  و  تسا ، هتفرگن  دـنزرف  رـسمه و  درادـن ، کیرش 

لمع نیا ، هدرک و  بجاو  بلق  رب  دـنوادخ  ار  تفرعم  رارقا و  نینچ  .دـنا  هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  هک  ینامـسآ  ياه  باتک  ناربماـیپ و 
.دشاب یم  نامیا  ّرس  نآ ، و  تسا . ...  بلق 

داقتعا و رارقا و  .تسا  مزال  ناـسنا  رب  تفرعم  لوبق  نتفریذـپ و  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هدـش  بجاو  هچنآ  هک  دوش  یم  هظحـالم 
ار لامعا  نیا  هک  یـسک  دنتـسه و  ناسنا  يرایتخا  یگمه  اهنیا  هک  ادـخ  یفّرعم  شریذـپ  لوبق و  رد  دوش  یم  هصالخ  میلـست  اضر و 
دریم و یم  رَس  نودب  ندب  دننام  رَس  نودب  نامیا  .تسا و  رَس  نودب  نامیا  اهنیا  نودب  .دوب و  دهاوخ  رَـس  ياراد  شنامیا  دهد ، ماجنا 

.تشاد دهاوخن  تایح 

نامیا مالسا و  توافت 

دننام یقیاقح  زا  عـالّطا  فرِـص  یتفرعم  نینچ  .دـشاب  یم  ناـسنا  یبلق  لـعف  هک  تسا  یتفرعم  ناـمه  ناـمیا  سأر  هک  مینیب  یم  سپ 
نمؤم .تقیقح و  کی  اب  یبلق  دنویپ  دـقع و  ینعی  داقتعا  .تسا  داقتعا »  » و رواب »  » هلوقم ار  تفرعم  نیا  هکلب  تسین ، تّوبن  دـیحوت و 

نآ سأر  رد  و   ) دوجو همه  اب  هک  تسا  یسک  نمؤم  هکلب  دوش ، یمن  قالطا  تسه  يربمایپ  ای  ییادخ  دراد  عالّطا  طقف  هک  یسک  هب 
نامیا مالسا و  نایم  توافت  تلاح  نیمه  .دشاب و  هتـشاد  اضر  رارقا و  تلاح  نآ  هب  تبـسن  دوشب و  ّتیعقاو  نیا  میلـست  دوخ ) بلق  اب 

.1: میناوخ یم  نینچ  میرک  نآرق  رد  .تسا 
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(1) «. مُِکبُوُلق یف  َنامیالا  ِلُخدَی  َمل  انمَلسَا َو  اولوق  نِکل  اونِمُؤت َو  َمل  ُلق  اّنَمآ  ُبارعَالا  ِتلَاق  »

نامیا زونه  .میا و  هدروآ  مالسا  دییوگب  نکل  .دیا و  هدرواین  نامیا  وگب : ربمایپ ) يا   ) .میا هدروآ  نامیا  دنتفگ : نیـشن ) هیداب   ) بارعا
.تسا هدشن  دراو  امش  ياهبلق  رد 

: دندومرف دوب ، هدیسرپ  هیآ  نیا  زا  هک  یصخش  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) ِمالسِالا !؟ ُریَغ  َنامیالا  َّنَا  يرَت  الَا 

!؟ تسا مالسا  زا  ریغ  نامیا  هک  ینیب  یمن  ایآ 

رد مالسا  زا  روظنم  .تسین  مالسا  رد  یلو  تسه  نامیا  رد  هک  تسا  یبلق  میلست  شریذپ و  نیمه  رد  نامیا  مالسا و  نیب  توافت  سپ 
مالـسا  » ار نآ  ناوت  یم  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  ّبترتم  نآرب  تراهط -  دـننام  یماـکحا -  هقف  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  اـجنیا 

نیمه هب  .درادـن  ناسنا  بلق  لد و  هب  يراک  دوش و  یم  قّقحم  نابز  هب  نیتداهـش  راهظا  اب  هک  تسا  ناـمه  مالـسا  نیا  .دـیمان  یهقف »
: تسا نینچ  دنک ، یم  نایب  ار  نامیا  مالسا و  نایم  توافت  هک  يرگید  ریبعت  تهج 

.ٍلَمَع (3) ِالب  ٌرارِقا  ُمالسِالا  .ُلَمَع َو  ٌرارِقا َو  ُنامیالا 

.تسا لمع  نودب  رارقا  مالسا  .لمع و  اب  هارمه  رارقا  زا  تسا  ترابع  نامیا 

میلـست اضر و  زا  تیاکح  هک  تسا  یلمع  مه  لمع  زا  روظنم  .یبلق و  میلـست  فارتعا و  هن  تسا  ینابز  راـهظا  ناـمه  اـجنیا  رد  رارقا 
هتساخرب نوچ  مالسا  رد  مه  ینابز  راهظا  نامه  نیاربانب  .درادن  یشزرا  چیه  هسفن  یف  هک  یجراخ  یکیزیف  لمع  کی  هن  دنکب  یبلق 

، ینابز راهظا  نامه  هاگ  نآ  دیآ ، دوجو  هب  یبلق  داقتعا  ددرگ و  میلست  بلق  رگا  یلو  .دوش  یمن  هدیمان  لمع  تسین ، یبلق  میلـست  زا 
.2 .تسا یبلق  تفرعم  داقتعا و  لمع  شزرا  رایعم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  .دنک و  یم  ادیپ  شزرا  دوب و  دهاوخ  نابز  لمع 

50 ص :

.14 (/ 49  ) تارجح - 1
ح 3. مّدلا ، ...  هب  نقحی  مالسالا  ّنأ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 24 ، لوصا  - 2
ح 2. مّدلا ، ...  هب  نقحی  مالسالا  ّنأ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 24 ، لوصا  - 3

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_50_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_50_3
http://www.ghaemiyeh.com


نامیا طرش  مالسا 

ماما .دنک  یمن  ادیپ  قّقحت  مالـسا  نودـب  نامیا  عقاو  رد  نوچ  .تسا  نامیا  مزال  طرـش  ینابز  راهظا  نیمه  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اّما 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

ًانِمُؤم ُنوُکَی  .ًانِمُؤم َو ال  َنوُکَی  نَا  َلبَق  ًاِملـسُم  ُدبَعلا  ُنوُکَی  دَقَف  ِناکرَالِاب . ...  ٌلَمَع  َو  ِبلَقلا ، ِیف  ٌدـقَع  َو  ِناسِّللِاب ، ُرارقِالا  َوُه  ُنامیالَا 
.َنامیالا (1) ُكِراُشی  َوُه  ِنامیالا َو  َلبَق  ُمالسِالاَف  .ًاِملسُم  َنوُکَی  یّتَح 

ات یلو  .دشاب  نمؤم  هکنیا  زا  لبق  تسا  ناملـسم  هدـنب  یهاگ  ...حراوج .  هب  لمع  یبلق و  داقتعا  ینابز و  رارقا  زا  تسا  ترابع  نامیا 
.دشاب یم  نآ  رد  میهس  نامیا و  زا  لبق  مالسا  سپ  .دوب  دهاوخن  نمؤم  دشابن ، ناملسم 

.دشاب یم  نامیا  قّقحت  مزال  طرش  یهقف  مالسا  هکلب  .درادن  ّتیمها  نابز  ِلمع  تسا و  ناسنا  بلق  لد و  لصا ، تفگ  دیابن  نیاربانب 

نامیا زا  یعماج  فیرعت 

نآ راثآ  هک  مینادب  یتفرعم  زا  ترابع  ار  نآ  دیاب  میهد  هئارا  نامیا  زا  یعماج  فیرعت  میهاوخب  رگا  تشذگ ، هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوش  یم  رهاظ  ناسنا  حراوج  رب 

.ِناکرَالِاب (2) ٌلَمَع  َو  ِناسّللِاب ، ٌرارِقا  َو  ِبلَقلِاب ، ٌهَفِرعَم  ُنامیالَا 

.حراوج هب  لمع  و  ینابز ، فارتعا  و  یبلق ، تفرعم  زا  تسا  ترابع  نامیا 

تسا تفرعم  نامه  نامیا  لصا  نیاربانب  .دننک  یم  ادیپ  شزرا  دنشاب  یبلق  تفرعم  زا  هتساخرب  یتقو  یجراخ ، لمع  ینابز و  فارتعا 
.دنک یم  ادیپ  يرتشیب  تلیـضف  مه  وا  نامیا  دشاب ، رتهب  رتالاب و  صخـش  تفرعم  هچ  ره  اذل  .دوش و  یم  راکـشآ  ندب  رب  شراثآ  هک 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.ًهَفِرعَم (3). مُُکلَضفَا  ًانامیا ، مُُکلَضفَا 

51 ص :

ح 1. نامیالا ، لبق  مالسالا  ّنا  هیف  هنم و  رخآ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 27 ، لوصا  - 1
تمکح 218. مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 2

.رابخالا عماج  زا  راونالاراحب ج 3 ص 14 ح 37 ، - 3
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.تسا تفرعم  رد  امش  نیرتهب  نامیا ، رد  امش  نیرتهب 

یعقاو يرهاظ و  مالسا 

هراشا

نآ زا  نید »  » ناونع هب  یهاگ  یلو  تسین ، یبلق  میلـست  شریذپ و  نآ  همزال  هک  دوش  یم  قالطا  ینابز  راهظا  نامه  هب  مالـسا  یهاگ 
نیا رد  .لاعتم  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ّتیدوبع  نییآ  یگدـنب و  مسر  هار و  ینعی  یهلا  نید  .نییآ  شیک و  ینعی  نید  .دوش  یم  داـی 

: میونشب نآرق  زا  .دوش  یم  مه  تاداقتعا  بلق و  لماش  نآ  هزوح  هکلب  ددرگ ، یمن  قّقحم  ینابز  راهظا  اب  ًافرص  نید  تروص 

(1) ُمالسِالا .» ِهللاَدنِع  َنیّدلا  َّنِا  »

.تسا مالسا  دنوادخ ، دزن  نید 

(2) «. َنیرِساخلا َنَِمل  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُهنِم َو  َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالسِالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَم  «َو 

.تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دشاب ، مالسا  زا  ریغ  ینید  ناهاوخ  سک  ره 

نابز هب  مالسا  راهظا 

رب مه  يورخا  راثآ  باوث و  تسا و  یـضار  نآ  هب  طقف  ادخ  هک  ینید  مه  نآ  هدش ؛ هدرب  مان  نید  ناونع  هب  مالـسا  زا  تایآ ، نیا  رد 
یهقف ماکحا  راثآ و  یضعب  أشنم  ایند  رد  طقف  هک  تسا  يرهاظ  مالسا  زا  ریغ  مالـسا  نیا  هک  تسا  نشور  .دوش  یم  ّبترتم  نید  نیا 

هدش ریبعت  نینچ  دراد  يویند  يراثآ  طقف  هک  يرهاظ  مالـسا  زا  ام  ثیداحا  رد  .درادن  ناسنا  يارب  يا  هدیاف  چیه  ترخآ  رد  تسا و 
: تسا

.ِنامیالا (3). یَلَع  ُباوَّثلا  .ُجورُفلا َو  ِِهب  ُّلَحَتُست  ُهَنامَالا َو  ِِهب  يّدَُؤت  َو  ُمَّدلا ، ِِهب  ُنَقُحی  ُمالسِالَا 

52 ص :

.19 (/ 3  ) نارمع لآ  - 1

.85 (/ 3  ) نارمع لآ  - 2
.مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ح 1   ... ، مّدلا هب  نقحی  مالسالا  ّنأ  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 24 ، لوصا  - 3
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یم زاب  نامیا  رب  شاداپ  باوث و  اّما  .دوش  یم  هدرمـش  لالح  جاودزا  ددرگ و  یم  ادا  تناما  دـنام و  یم  ظوفحم  نوخ  مالـسا  رثا  رد 
.دوش

چیه رگید  دـعب  هب  گرم  هظحل  زا  دراد و  رابتعا  ناسنا  ندوب  هدـنز  عقوم  ات  طقف  هک  تسا  یناـبز  راـهظا  ناـمه  هب  طوبرم  راـثآ  نیا 
یم ناسنا  ترخآ  درد  هب  هچنآ  .درادن  يورخا  تداعس  رد  يرثا  اّما  تسا ، مالسا  يویند  راثآ  زا  یـشخب  اهنیا  .دنام  یمن  یقاب  مادک 
.دنک یم  ادـیپ  قّقحت  نامیا  اب  طقف  ناسنا  یعقاو  تداعـس  سپ  .دوش  هدوزفا  يرهاظ  مالـسا  نیا  هب  دـیاب  هک  تسا  نامیا  طقف  دروخ ،

هک یتقو  ات  ایند ، رد  طقف  هک  یماکحا  يرـس  کـی  هن  تسوا  تماـیق  ترخآ و  هب  طوبرم  یعقاو  تداعـس  ناملـسم ، کـی  يارب  اریز 
ترخآ رد  دنا ، هدشن  وا  لوسر  ادخ و  میلـست  ًابلق  اّما  دنا  هدرک  مالـسا  راهظا  نابز  هب  هک  اهنآ  نیاربانب  .دـشاب  یم  ربتعم  تسا ، هدـنز 

هدش نابز » هب  نامیا   » هب ریبعت  يرهاظ  مالـسا  نیا  زا  تایاور  یـضعب  رد  مه  یهاگ  .دـنرب  یمن  دوخ  يرهاظ  مالـسا  زا  يا  هرهب  چـیه 
: تسا

.انلَّمَا (1) ام  انکِردَاَف  اّنَع ، َوُفعَِتل  اِنبُوُلق  اِنتَنِسلَِاب َو  َِکب  اّنَمآ  ّانِا  .اُولَّمَا َو  ام  اوُکَردَاَف  مُهَءامِد ، ِِهب  اُونِقحَِیل  مِِهتَنِسلَِاب  اونَمآ  ًاموَق  َّنِاَف 

هب دوخ  بلق  نابز و  اب  ام  .دندیـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  سپ  دننک ، ظفح  ار  شیوخ  نوخ  ات  دـندروآ  نامیا  دوخ  ياهنابز  اب  یهورگ 
.نادرگ قّقحم  ار  ام  يوزرآ  سپ  ینک ، وفع  ار  ام  ات  میدروآ  نامیا  وت 

هدومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  تهج  نیمه  هب  .تسا و  ینابز  يرهاظ و  مالـسا  نامه  تسین ، نیتسار  یعقاو و  نامیا  نابز ، هب  نامیا 
ناسنا بلق  مه  نابز و  مه  هک  تسا  یتقو  یقیقح  نامیا  .دننک  ظفح  ار  دوخ  نوخ  هکنیا  ات  دندرک  نامیا  راهظا  نابز  هب  اهنآ  هک  دنا 

طقف ینابز  نامیا  اب  .دنـشاب  هتـشاد  دیما  دـنناوت  یم  دـنا ، هدروآ  نامیا  ًابلق  هک  یناسک  اهنت  مه  ار  یهلا  ترفغم  وفع و  .ددرگ  میلـست 
.تشاد ناوت  یم  ار  يویند  راثآ  راظتنا 

مالسا تقیقح 

(. میلست یقیقح و  مالسا  نامه  دوش ، یم  حرطم  نید  ناونع  هب  یتقو  مالسا  سپ 

53 ص :

(. یلاُمث هزمحوبا  ياعد  زا  يزارف   ) لامعالا لابقا  زا  راونالاراحب ج 98 ص 88 ، - 1
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مهیلع راهطا  همئا  زا  مالـسا  هب  عجار  نارمع  لآ  هیآ 19  لیذ  رد  .دـشاب  یم  نآ  اب  هارمه  هکلب  تسین  نامیا  زا  يادـج  هک  تسا  یبلق 
: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا 

.ُنامیالا (1) ِهیف  يذَّلَا 

نینمؤملاریما ار  یقیقح  مالسا  نیا  .تسا  نآ  قّقحت  طرش  نامیا  هکلب  تسین ، نامیا  ياهنم  مالسا  يرهاظ و  مالسا  مالـسا ، نید  سپ 
: دنا هدرک  فیرعت  نینچ  مالّسلا  هیلع 

ُنیقَیلا .ُنیقَیلا َو  َوُه  َمیلسَّتلا  .ُمیلسَّتلا َو  َوُه  َمالسِالا  َّنِا  .َِکلذ  ِلثِِمب  ّاِلا  يدَعب  ٌدَحَا  ُُهبِسنَی  یلبَق َو ال  ٌدَحَا  ُُهبِسنَیال  ًهَبِسن  َمالـسِالا  َّنَبَـسنََال 
ِهِّبَر نِم  ُهاتَا  نِکل  ِِهیأَر َو  نَع  ُهَنید  ذُخأَی  َمل  َنِمؤُملا  َّنِا  .ُءادَالا  َوُه  ُلَمَعلا  .ُلَمَعلا َو  َوُه  ُرارقِالا  .ُرارقِالا َو  َوُه  ُقیدـصَّتلا  .ُقیدـصَّتلا َو  َوُه 

.ِِهلَمَع (2) یف  ُهُراکنِا  يُری  ُرفاکلا  .ِِهلَمَع َو  یف  ُُهنیقَی  يُری  َنِمؤُملا  َّنِا  .ُهَذَخَاََف 

ینعی  ) .درک دـهاوخن  هدرکن و  فیرعت  ناـیب  نیمه  اـب  زج  نم  زا  دـعب  نم و  زا  لـبق  سک  چـیه  هک  منک  یم  یفّرعم  يروط  ار  مالـسا 
ترابع قیدصت  .قیدصت و  نامه  نیقی  و  تسا ؛ نیقی  نامه  میلست  .میلست و  زا  تسا  ترابع  مالـسا  .تسا ) نکمم  فیرعت  نیرتقیقد 

، دریگ یمن  دوخ  يأر  زا  ار  دوخ  نید  نمؤم  .دوش  یم  ادا  هک  تسا  يزیچ  نآ  لمع  و  لمع ، نامه  رارقا  و  فارتعا ، رارقا و  زا  تسا 
رد رفاک  راکنا  و.تسوا  نیقی  هدـنهد  ناشن  نمؤم  لمع  .دریگ  یم  ار  نآ  وا  دـیآ و  یم  وا  دزن  شراـگدرورپ  بناـج  زا  وا  نید  هکلب 

.دوش یم  هدهاشم  شلمع 

.مالـسا و همانـسانش  ینعی  مالـسا  تبـسن  .همانـسانش  ینعی  تبـسن  .دـنا  هدرب  راـک  هب  ار  تبـسن »  » ریبعت مالـسا  فیرعت  يارب  ترـضح 
نینچ مالسا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فیرعت  .تسا  دوجوم  نآ  رد  شبحاص  يرورض  تاّصخشم  هک  تسا  يزیچ  نآ  همانـسانش 

ادخ یگدنب  حور  .تسین  میلست  زج  يزیچ  مالسا  تقیقح  .تسا  هدش  نایب  نآ  رد  مالسا  يرورض  تاّیصوصخ  ینعی  تسا ، یفیرعت 
هب 1. میلست 

54 ص :

ناهرب ج 1 ص 274. ریسفت  - 1
ح 1. مالسالا ، هبسن  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 45 ، لوصا  - 2
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همزال .تسا  ییاسر  ریبعت  رایسب  میلست »  » ریبعت نیاربانب  .تسادخ  یفّرعم  هب  تبسن  میلـست  شریذپ و  نامه  عقاو  رد  تفرعم  .تسوا و 
قیدـصت فارتـعا و  هب  ار  وا  هدرک و  خوسر  یمدآ  سفن  رد  هک  تسا  یعطق  رواـب  نآ  نیقی ، .تسا و  نیقی  نآ ، هجیتـن  میلـست و  نیا 

راثآ هک  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  میلـست  اضر و  ناعذا و  رارقا و  زا  تسا  ترابع  لمع  حور  .دروآ و  یم  شراگدرورپ  ربارب  رد  لماک 
ادـخ ار  هچنآ  تسادـخ و  میلـست  نمؤم  هک  تسا  نآ  رد  رفاک  نمؤم و  توافت  هاگ  نآ  .ددرگ  یم  یـشان  نآ  زا  مه  ءادا )  ) یجراـخ

ار هچنآ  دوخ  صیخـشت  يأر و  هب  درادـن و  يراـک  هداتـسرف  ورف  دـنوادخ  هچنآ  هب  رفاـک  یلو  دـنیزگ ، یمرب  نید  ناونع  هب  هتـساوخ 
.دشاب یم  شدوخ  سوه  اوه و  وریپ  تسین و  شیادخ  عیطم  هدنب و  رفاک  عقاو  رد  .دنک  یم  لمع  ددنسپب 

زامن نمؤم  رگا  .تساهنآ  ياهلد  هدننک  سکعنم  دوش ، یم  رهاظ  ود  نیا  لمع  رد  هچنآ  .تسا  نیمه  رد  رفاک  اب  نمؤم  توافت  لصا 
المعا ماجنا  فرـص  سپ  .دنک  یم  تباث  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  ار  وا  میلـست  تسوا و  یبلق  نیقی  هدنهد  ناشن  لمع  نیا  دناوخ ، یم 

هنیآ شدناوخن  زامن  رفاک ، نینچمه  .تسوا  یبلق  داقتعا  يولبات  لامعا  نیا  هکلب  دنک ، یمن  تباث  ار  وا  ّتیدوبع  یگدـنب و  یجراخ ،
هک تسا  میلست  دایقنا و  حور  هک  روط  نامه  دروآ ؛ یم  رفک  هک  تسا  دوحُج  راکنا و  ِتلاح  نیا  .تسوا  شکرس  حور  دونَع و  بلق 

.میتسناد یکی  نامیا  اب  ار  نآ  هک  تسا  يرایتخا  تفرعم  نامه  یگدرپسرس  میلست و  نیا  .دنک  یم  نمؤم  ار  صخش 

رفک تقیقح 

هراشا

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  .میشاب  هتشاد  یحیحص  تخانش  مه  رفک  تقیقح  هرابرد  دیاب  نامیا ، مالسا و  تقیقح  تخانش  زا  سپ 

(1) «. ًاروفَک اِّما  ًارِکاش َو  اِّما  َلیبَّسلا  ُهانیَدَه  ّانِا  »

.ساپسان هچ  دشاب و  رازگساپس  هچ  میدرک ؛ تیاده  حیحص  هار  هب  ار  ناسنا  ام 

.3: دنا هدومرف  هیآ  حیضوت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

55 ص :

.3 (/ 76  ) رهد - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
http://www.ghaemiyeh.com


.ٌِرفاک (1) َوُهَف  ٌكُرات  اِّما  .ٌرِکاش َو  َوُهَف  ٌذِخآ  اِّما 

.دشاب یم  رفاک  هک  دراذگ  یماو  ار  نآ  ای  و  تسا ؛ رکاش  تروص  نیا  رد  هک  دنیزگ  یمرب  ار ) تیاده  هار   ) ای

رگا و  تسا ؛ نمؤم  دریذـپب  ار  ناـمه  صخـش  رگا  دـش ، هتخانـش  یگدـنب  حیحـص  هار  هکنیا  زا  سپ  تسادـخ و  راـک  تیادـه  ینعی 
هار زا  شرایتخا  ءوس  اب  یـسک  رگا  هاگ  نآ  .دنتـسه  تیادـه  هار  ندـش  صّخـشم  رب  عرف  رفک  نامیا و  سپ  .دوش  یم  رفاـک  دریذـپن ،

.دوش یم  رفاک  دنز ، زابرس  یگدنب 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.ُرفُکلا (2) َوُهَف  ُدوُحُجلا  ُراکنِالا َو  ُهُّرُجَی  ٍءیَش  ُّلُک  .ُنامیالا َو  َوُهَف  ُمیلسَّتلا  ُرارقِالا َو  ُهُّرُجَی  ٍءیَش  ُّلُک 

.تسا رفک  دشاب ، دوحج  راکنا و  هجیتن  هک  يزیچ  ره  .تسا و  نامیا  دشاب ، میلست  رارقا و  شماجنا  هزیگنا  هچ  ره 

میلـست و دوش ، یم  هدـید  نمؤم  لـمع  هنیآ  رد  هچنآ  هک  دـندوب  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچنآ  زا  تسا  يرگید  ریبعت  نیا ،
نآ حور  .تسین  كالم  لمع  یجراخ  هرهچ  .تسوا  یـشکرس  راـکنا و  دوش ، یم  هدـهاشم  رفک  لـمع  هنیآ  رد  هچنآ  تسوا و  نیقی 
هچ هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  رفک  دوبن ، رگا  ناـمیا و  دوب ، رگا  هن ؛ اـی  تسه  ادـخ  میلـست  یگدـنب و  حور  رب  قبطنم  هک  دراد  ّتیمها 

يانب ای  دنک ، یم  لمع  راگدرورپ  تعاطا  رس  زا  تسا ، هتخانش  ار  قح  هک  یسک  تسا و  هدش  لمع  هزیگنا  ثعاب و  یتفرعم  داقتعا و 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  ینامرفان  نایصع و 

(3) .َّلَج َّقَد َو  ام  ِّلُک  یف  ِنُواهَّتلا  ِفافِختسِالا َو  ِراکنِالا َو  ِدحَجلا َو  ِهَّهِِجب  اِهب  ُهللا  َیِصُع  ٍهَیِصعَم  ُّلُک  ِرفُکلا  یَنعَم 

.ن ندرمش و  کبس  راکنا و  دحج و  يور  زا  هک  تسا  یتیصعم  ره  رفک  زا  روظنم 

56 ص :

ح 4. رفکلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 384 ، لوصا  - 1
ح 15. رفکلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 387 ، لوصا  - 2

نم جورخلا  هفـص  هّبحملا ، فصو  یف  مالّـسلا  هیلع  همالک  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماـما  ناـشیامرف  شخب  لوقعلا ص 344 ، فـحت  - 3
.نامیالا
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.دوش ماجنا  یگرزب  ای  کچوک  دروم  ره  رد  نتشاگنا  راوخ 

رما ِندرکن  تعاـطا  فرِـص  هب  نیارباـنب  .دـشاب  هتـشادن  ار  دـنوادخ  زا  تعاـطا  یگدـنب و  حور  صخـش  هک  تسا  نیا  رفک  تـقیقح 
ّتیولوم ّتیبوبر و  ِندرمش  کبس  ای  راکنا  ِتلاح  میلـست و  مدع  تهج  هب  ندرکن ، تعاطا  نیا  رگا  هکلب  دوش ، یمن  رفاک  راگدرورپ 
تعاطا يانب  هک  یسک  اریز  .تسین  هریبک  هریغـص و  هانگ و  نیب  یتوافت  تروص  نیا  رد  و  دوش ؛ یم  رفک  ببـس  دشاب ، لاعتم  يادخ 

میلـست و حور  تسا  مهم  هچنآ  .گرزب  اـی  دـشاب  کـچوک  هدرک ، رما  وا  هب  شیـالوم  هـچنآ  هـک  دـنک  یمن  یتواـفت  شیارب  درادـن ،
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادن  دوجو  یصخش  نینچ  رد  هک  تسا  یگدنب 

(1)  . ...ًاِرفاک َناک  اهَدَحَج  اِهب َو  لَمعَی  مَلَف  ِتابَجوُملا  َنِم  ًهَضیرَف  َكَرَت  نَمَف  .ِدابِعلا  یَلَع  ٍتابِجُوم  َِضئارَف  َضَرَف  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 

 . ...تسا رفاک  دیامن ، راکنا  دنکن و  لمع  اهنآ  زا  یکی  هب  یسک  رگا  هک  تسا  هتخاس  بجاو  ناگدنب  رب  ار  یضئارف  لجوزع  يادخ 

قسف اب  رفک  توافت 

هب رارقا  میلـست و  حور  ندرک ، كرت  نیا  اسب  هچ  .دوش  یمن  رفاک  ِهب  ٌرومأـم  كرت  رطاـخ  هب  ناـسنا  هک  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب 
زا زونه  اّما  دـنکب  ار  ادـخ  ینامرفان  یـسک  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  .دـشاب و  هدربن  نیب  زا  لاعتم  يادـخ  هب  تبـسن  وا  رد  ار  ّتیدوبع 

.دشاب هدشن  جراخ  یلک  هب  وا  ّتیبوبر  هب  فارتعا  حور  یگدنب و  ریسم 

تَضَرَع َو ٌهَئیطَخ  نِکل  ٌنِواهَتُم َو  َكِدـیعَِول  ...ٌّفِخَتـسُم َو ال  َكِرمَِاب  ٌدِـحاج َو ال  َِکتَِّیبُوبُِرب  اـَنَا  َُکتیَـصَع َو  َنیح  َکِـصعَا  َمل  یهِلا 
(2)  . ...َياوَه ینَبَلَغ  یسفَن َو  یل  َتلَّوَس 

يزیچ ار  وت  دیدهت  ای  و  ...مشاب .  هدرمـش  کبـس  ار  وت  نامرف  ای  هدوب و  وت  ّتیبوبر  رکنم  هک  یلاح  رد  مدرکن  ینامرفان  ار  وت  ایادخ ،
(. نکیلو مشاب ؛ هدرکن  باسح 

57 ص :

ح 1. رفکلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 383 ، لوصا  - 1
(. یلاُمث هزمحوبا  ياعد  زا  يزارف   ) لامعالا لابقا  زا  راونالاراحب ج 98 ص 88 ، - 2
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 . ...دومن هبلغ  نم  رب  نم  سفن  ياوه  داد و  هولج  ابیز )  ) میارب ار  نآ  مسفن  دمآ و  شیپ  ییاطخ  کی 

یصخش نینچ  هب  .ددرگ  یمن  رفاک  یهلا ، نامرف  رما و  ندرمش  کبس  ای  ّتیبوبر  راکنا  ِنودب  تیصعم و  ماجنا  فرِـص  هب  سک  چیه 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  هتفگ  قساف »  » ینید تاحالطصا  گنهرف  رد 

ٌقِسف َو َوُهَف  ِِبلاغلا  ِقوَّشلا  ِهَوهَّشلا َو  ِهَّذَّللا َو  ِهَهِِجب  ٌلِخاد  اهیف  َلَخَد  وَا  ٌلِـعاف  اـهَلَعَف  ِراـبِکلا  یِـصاعَملا  َنِم  ٍهَیِـصعَم  ِّلُـکَف  ِقسِفلا  یَنعَم 
َنوُکَی نَا  َبَجَو  دَـقَف  ِفافِختـسِالا ، ِنُواهَّتلا َو  ِّدَـح  یف  َلُخدَـی  یّتَح  َِکلذ  یف  َماد  نِاَف  .ِقسِفلا  ِهَهِِجب  ِنامیالا  َنِم  ٌجِراخ  ٌقِساف  ُُهلِعاـف 

.ًاِرفاک (1) ِِهفافِختسا  ِِهنُواهَِتب َو 

نآ لخاد  دـیدش  قوش  توهـش و  تّذـل و  رطاخ  هب  اـی  دوش  بکترم  یـسک  هک  تسا  گرزب  ناـهانگ  زا  یهاـنگ  ره  قسف  زا  روظنم 
ار دوخ  تیـصعم  رگا  لاح  .تسا  نامیا  زا  جراخ  قسف  نیمه  تهج  هب  قساف و  نآ  هدـنهد  ماجنا  تسا و  قسف  یهاـنگ  نینچ  .ددرگ 

.ددرگ یم  رفاک  شندرمش  کبس  ییانتعا و  یب  رطاخ  هب  یسک  نینچ  دسرب ، ندرمش  کبس  ییانتعا و  یب  ّدح  هب  ات  دهد  همادا 

هب ار  ناسنا  تلاح  نیا  دـشاب ، هتـشادن  نآ  ماجنا  زا  یکاب  رگید  هک  يروط  هب  دوش ، ناسآ  ناسنا  يارب  هانگ  دـنچ  ای  کی  ماـجنا  رگا 
.تسا رفک  نیا  دناشک و  یم  لاعتم  يادخ  یهاون  رماوا و  هب  تبسن  ییانتعا  یب  و  ندرمش ) کبس   ) فافختسا

.دهتخانش هک  ار  یتقیقح (2)  ناسنا  هک  دوش  یم  قّقحم  یتقو  نامیا  هک  دوش  یم  هظحالم 

58 ص :

نم جورخلا  هفـص  هّبحملا ، فصو  یف  مالّـسلا  هیلع  همالک  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  تاـشیامرف  شخب  لوقعلا ص 345 ، فـحت  - 1
.نامیالا

مدـع تقباطم و  هک  يداقتعا  ره  هن  دـشاب  یم  عقاو  اب  قباطم  يداـقتعا  ناـمیا ، هک  تسا  تهج  نیا  زا  تقیقح »  » هملک رب  دـیکأت  - 2
رد شتاداقتعا  هکنآ  رگم  دنادرگ  یمن  نمؤم  ار  وا  دشاب ، حیحص  صخـش  دوخ  رظن  زا  يداقتعا  رگا  .تسین  مولعم  عقاو  اب  شتقباطم 

نمؤم دشاب ، دقتعم  تسا  حیحـص  یعقاو و  شدوخ  رظن  زا  هچنآ  هب  رگا  سک  ره  : » هک تفگ  ناوت  یمن  سپ  .دشاب  حیحـص  زین  عقاو 
رفک دروم  رد  .دـشاب  یم  یقیقح  یعقاو و  هکلب  تسین  يرابتعا  یبسن و  رما  کی  نامیا  اریز  .تسا  تسردان  اـعّدا  نیا  .دوب » دـهاوخ 
دوخ هک  يا  هدیقع  ره  هن  تسا  عقاو  اب  قباطم  هچنآ  ینعی  تقیقح  زا  دارم  تقیقح و  ندـناشوپ  ینعی  رفک  .دراد  دوجو  رایعم  نیا  مه 
دیاب رفک  نامیا و  فیرعت  رد  ار  تقیقح »  » يانعم هکنیا  هصالخ  .دـشاب  تسردان  لطاب و  عقاو  رد  یلو  دـنادب  تقیقح  ار  نآ  صخش 

زا نوچ  تسا  نمؤم  ثیلثت ، هب  دـقتعم  ِیحیـسم  کی  هک  تفگ  ناوت  یمن  بیترت  نیا  اب  .یبسن  موهفم  کی  هن  تسناد  قلطم  رما  کی 
کی هک : دـنا  هتفرگ  هجیتـن  دوخ  ياـعّدا  نیا  زا  دـنا و  هدرک  اـعّدا  نینچ  رـصاعم  ِنادنمـشناد )!(  زا  یـضعب  تسا ! ّقح  ثیلثت  وا  رظن 
هکنیا رگید  هتکن  تقیقح !! ندـناشوپ  ینعی  رفک  تسا و  ّقح  ثیلثت  وا  رظن  زا  نوچ  تسا  رفاک  دـشابن  دـقتعم  ثیلثت  هب  رگا  یحیـسم 
لطاب يانعم  هب  تقیقح  هب  ندش  میلست  تسردان ، لطاب و  روما  هب  تبسن  نیاربانب  .لطاب  ِنتسناد  لطاب  قح و  نتـسناد  ینعی  تقیقح » »

یم نآ  هب  تبـسن  میلـست  تقیقح و  زا  یقادـصم  ثیلثت  نتـسناد  لطاب  ًالثم  .دریذـپب  ار  لطاب  هکنیا  هن  تسا  نآ  ِنتـسناد  تسرداـن  و 
.دشاب
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رد ّتیدوبع  ینعی  نآ  هب  تبسن  میلست  هک  یهلا  هقلطم  ّتیبوبر  زا  تسا  ترابع  زیچ  ره  زا  لبق  تقیقح  نیا  .دشاب  هتـشاد  لوبق  تسا 
.ددرگ یم  رفاک  جراخ و  یگدنب  ریسم  زا  دشابن ، ناسنا  رد  تلاح  نیا  رگا  .راگدرورپ  ربارب 

تفرعم رد  کش 

ادخ تفرعم  ًاحیرص  دریگ و  یم  دوخ  هب  تجاجل  دانع و  تلاح  صخـش  یهاگ  .دشاب  تسا  نکمم  تروص  ود  هب  ندوبن  میلـست  نیا 
تلاح هکلب  دسر ، یمن  راکنا  دحَج و  زا  هجرد  نیا  هب  راک  یهاگ  یلو  .تسا  دـیدش  ِرفک  نیا  هک  دـیامن  یم  راکنا  ار  وا  هب  داقتعا  و 

تقیقح و راکنا  عقاو  رد  مه  مود  تلاح  نیا  .دنک  یم  ادیپ  نآ  مزاول  هللا و  هفرعم  ربارب  رد  ضحم  ندـش  میلـست  رد  یلدود  دـیدرت و 
لبق تلاح  اب  راکنا  لصا  تهج  زا  اّما  تسین ، لّوا  تلاح  تّدش  هب  هک  دـنچ  ره  تسا و  نآ  لباقم  رد  ندوبن  عضاخ  ندـشن و  میلـست 
یم فلتخم  تاجرد  ياراد  هک  تسا  یتّیعقاو  راکنا ، اریز.تسا  راکنا  تلاح  ِفعض  تّدش و  رد  ًافرص  اهنآ  توافت  درادن و  یتوافت 

.دشاب

نینچ دـشاب و  یم  رفک  زا  یفیعـض  هبترم  تسا ، نآ  نتفریذـپ  میلـست و  رد  کـش  عـقاو  رد  هک  تـفرعم  رد  کـش »  » تلاـح نیارباـنب 
.تسا رفاک  ًاعطق  یصخش 

يرایتخا ریغ  يرایتخا و  کش 

.دوش هتـسناد  رفاک  هکنیا  ات  تسین  رّـصقم  عقاو  رد  ّكاش  ِناسنا  تسا و  يرایتخاریغ  یناور  تلاح  کی  کش »  » هک دوش  رّوصت  دیابن 
، دشاب يرایتخا  نآ  شیادیپ  ببس  یتقو  اّما  دشاب ، يرایتخاریغ  دناوت  یم  دیدرت  ّکش و  تلاح  هک  تسا  تسرد  اریز 

59 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریگ یم  رارق  یهلا  ِیهن  رما و  قَّلعتم  فیلکت و  تحت  دوش و  یم  يرایتخا  مه  کش  دوخ  تقو  نآ 

میلـست و بوجو  رد  ددرگ و  میلـست  نآ  هب  تبـسن  دـش ، نشور  شیارب  یتقیقح  رگا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  ناـسنا  راـیتخا  هب  هچنآ 
، دنک نینچ  رگا  هک  تسا  لقاع  ِناسنا  ِيرایتخا  لعف  میلـست ، بوجو  رد  ندرکن  دیدرت  نیمه  .دهدن  هار  دوخ  هب  دیدرت  نآ ، شریذـپ 

لمع رطاخ  نانیمطا  اب  نآ ، ِشریذـپ  رد  رگا  یلو  .ددرگ  یم  لصاح  شیارب  تسا  نامیا  رثا  هک  هنیکـس  هنینأمط و  شمارآ و  تلاـح 
نآ هب  .تسا  رفک  راـکنا و  قیداـصم  زا  یکی  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  شیارب  کـش  تلاـح  دـنکب ، تسد  تسد  حالطـصا  هب  دـنکن و 
یم هک  یـسک  نیارباـنب.تسا  کـش »  » سفن رد  نآ  ِرثا  هدـش و  قـالطا  بیر »  » ریبعت تسا ، ناـسنا  يراـیتخا  لـعف  هک  ندرک  دـیدرت 
نیا .دنک و  زیهرپ  هدیمهف  ار  شتّیناّقح  هچنآ  هب  تبـسن  لماک  میلـست  رد  ندرک  یلدود  زا  دـیاب  دوشن ، کش  تلاح  هب  التبم  دـهاوخ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  مکاح  نآ  بوجو  رب  لقع  هک  تسا  يزیچ 

(1) .اوُرُفکَتَف اوُّکُشَت  .اوُّکُشَتَف َو ال  اُوباترَت  ال 

(2) .دیوش رفاک  ات  دینکن  کش  .دیتفیب و  کش  هب  ات  دیهدن  هار  دوخ  هب  قح ) نتفریذپ  رد   ) دیدرت

راکنا زا  يا  هبترم  کش 

.تسین یّلقتـسم  یهن  ددرگ و  یم  رب  دـنا  هدومرف  لّوا  هلمج  رد  هک  یلدود  دـیدرت و  زا  یهن  هب  عقاو  رد  ندرک  کـش  زا  یهن  ًارهاـظ 
هدش هراشا  نآ  هب  تایاور  یـضعب  رد  هک  تسا  راکنا  دـحج و  یعون  دوخ  تلاح  نیا  هک  تسا  نآ  یـصخش  نینچ  ندوب  رفاک  ببس 

: تسا

هللا یلص  ِهللا  ِلوُسَر  یف  َّکَشَف  َلاق : .ٍدَّمَُحمابَا  ای  ٌِرفاک  َلاقَف : ِهللا ؟ ِیف  َّکَش  نَمیف  ُلوُقَت  ام  ِهللاِدبَعابَا ، ای  َلاقَف : ٍریـَصبوبَا  ِهیَلَع  َلَخَدَف  ... 
.د یِلا  َتَفَتلَا  َُّمث  .ٌِرفاک  َلاقَف : ملس ؟ هلآ و  هیلع و 

60 ص :

ح 6. ملعلا ، لامعتسا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک ج 1 ص 45 ، لوصا  - 1
دیتسناد هچنآ  هب  دـیتسناد ، یتقو  مدرم ، يا  .َنوُدَـتهَت :» مُکَّلََعل  ُمتِملَع  اِمب  اولَمعاَف  ُمتِملَع  اِذا  ُساّنلا ، اَهُّیَا  : » تسا نیا  هبطخ  يادـتبا  - 2

.دیوش تیاده  دیاش  دینک  لمع 
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.َدَحَج (1) اِذا  ُرُفکَی  امَّنِا  َلاقَف : َهَرارُز 

؟ دییامرف یم  هچ  دشاب  هتشاد  ادخ  هرابرد  کش  هک  یسک  هرابرد  هللادبعابا ، ای  تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ریصبوبا  ... 
.تسا رفاک  دندومرف : دشاب ؟ هتشاد  کش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرابرد  هک  یسک  درک : لاؤس  .تسا  رفاک  دندومرف :

.دشاب هتشاد  راکنا  دحج و  تلاح  هک  دوش  یم  رفاک  هک  یتروص  رد  دندومرف : دندرک و  هرارز  هب  ور  ترضح  سپس 

راک هب  يرگید  يانعم  هب  کش  یهاگ  هتبلا  .دـشاب  یم  راکنا  زا  يا  هبترم  اجنیا  رد  کش  هکنیا  رب  تسا  يا  هنیرق  ثیدـح  رخآ  هلمج 
رد هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  درواـین ، رد  رـس  نآ  زا  دـشاب و  لوهجم  ناـسنا  يارب  يزیچ  رگا  .تسین  اـم  ثحب  دروـم  هک  دور  یم 

تـسام ثحب  دروم  اجنیا  رد  هچنآ  هب  یطبر  تسا و  ینادان  لهج و  قیداصم  زا  تقیقح  رد  کش  زا  انعم  نیا.دراد  کش  نآ  ِیتسیچ 
یّکـش نینچ  .تسا  ناسنا  رایتخا  هب  نآ  داجیا  تفرعم و  ملع و  قّقحت  زا  سپ  نآ  هاگیاج  هک  مییوگ  یم  نخـس  یّکـش  زا  ام  .درادـن 

.دیامن راتفر  نآ  اب  كوکشم  رما  کی  نوچ  دابن  دنک ، یم  ادیپ  ملع  يزیچ  هب  تبسن  یتقو  ناسنا  اریز  .دشاب  یم  مومذم 

ینیقی رما  کی  اب  راتفر  دـننام  نآ  هب  تبـسن  شراتفر  دراد ، نیقی  يرما  هب  هکنیا  اب  ناسنا  ینعی  .دـیآ  شیپ  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ 
رما کی  اب  راـتفر  نوچمه  ار  نآ  اـب  راـتفر  یلو  دـنناد ، یم  ینیقی  ًـالماک  ار  نآ  هکنیا  اـب  اـهناسنا  زا  يرایـسب  هک  گرم  ریظن  دـشابن ؛

: دنا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هداد  رارق  كوکشم 

.ِتوَملا (2) َنِم  ِهیف  َنیقَی  ٍّکَِشب ال  َهَبشَا  ِهیف  َّکَش  ًانیقَی ال  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُِقلخَی  َمل 

.تسین نآ  رد  ینیقی  هک  یّکش  هب  گرم  زا  دشاب  رت  هیبش  هک  هدرکن  قلخ  تسین  نآ  رد  یّکش  هک  ینیقی  لجوزع  يادخ 

هک تسا  يوـحن  هب  نآ  اـب  اـهناسنا  راـتفر  اـّما  تسا ، روـما  نیرت  ینیقی  زا  تسا و  نشور  رایـسب  نآ  ّتیمتح  گرم و  عوـقو  هکنیا  اـب 
.ل دنرادن و  نآ  هب  تبسن  ینیقی  چیه  ییوگ 

61 ص :

ح 3. کّشلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 399 ، لوصا  - 1
.لاصخ زا  راونالاراحب ج 6 ص 127 ح 10 ، - 2
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: دنیامرف یم  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شرافس  نیا  ّرس  تسا  نیمه  .دنا و  هتسناد  كوکشم  ًالماک  ار  شعوقو 

.اُومِدقَاَف (1) ُمتنَّقَیَت  اِذا  .اُولَمعاَف َو  ُمتِملَع  اِذا  .ًاّکَش  مُکَنیقَی  ًالهَج َو  مُکَملِع  اُولَعجَت  ال 

مادقا دیدیـسر  نیقی  هب  هک  یماگنه  .دینک و  لمع  نآ ) قباطم   ) دـیتسناد یتقو  .دـیهدن  رارق  کش  ار  دوخ  نیقی  لهج و  ار  دوخ  ملع 
.دییامن

لهج هلماعم  دوخ  ملع  اب  كوکـشم و  رما  هلماعم  ینیقی  رما  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  ملع ، نداد  رارق  لهج  نیقی و  نداد  رارق  کـش 
کش هب  دهد و  یم  تسد  زا  تسا  نیقی  ملع و  زا  یشان  هک  ار  دوخ  نوکـس  هنینأمط و  تلاح  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .دنکب 

.تسا هدوب  شدوخ  رایتخا  ءوس  نآ  شیادیپ  ملاع  هک  ددرگ  یم  التبم 

رفاک هن  تسا و  نمؤم  هن  فعضتسم 

هراشا

دوشن میلـست  رگا  و  نامیا ، لها  ددرگ  میلـست  تسا  هتخانـش  هچنآ  هب  یـسک  رگا  .دنتـسه  تقیقح  تخانـش  عرف  ود  ره  رفک  نامیا و 
ندش رفاک  ناکما  هن  تسا و  زاب  شیارب  میلـست  نامیا و  هار  هن  دـشاب ، هدـشن  نشور  شیارب  تقیقح  ًالـصا  هک  یـسک  اّما  .تسا  رفاک 

رد هک  یتروص  رد  دارفا  هنوگ  نیا  .دـنک  در  اـی  دریذـپب  ار  نآ  دـهاوخب  اـت  هتفرگن  تروص  شیارب  یفّرعم  ًالـصا  یـسک  نینچ  .دراد 
.تسا هدش  نشور  ّتنس  باتک و  رد  اهنآ  فیلکت  دنوش و  یم  هدیمان  فعضتسم » ، » دنـشاب هدرکن  یهاتوک  تقیقح  قح و  نتخانـشن 

: دندومرف .دش  لاؤس  فعضتسم »  » هرابرد مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ُنایبِّصلا َو ُمُهَف  .َرُفکَی  نَا  ُعیطَتسَی  َنِمُؤی َو ال  نَا  ُعیطَتسَی  ال  ِنامیالا ؛ َیِلا  ًالیبَس  يدَتهَی  َرُفکَیَف َو ال  ِرفُکلا  َیِلا  ًهَلیح  يدَتهَی  يذَّلا ال  َوُه 
.1(2) .ُمَلَقلا َمُهنَع  ٌعُوفرَم  ِنایبِّصلا  ِلوُقُع  ِلثِم  یلَع  ِءاسِّنلا  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َناک  نَم 

62 ص :

تمکح 266. مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 1
ح 1. فعضتسملا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 404 ، لوصا  - 2
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یم هن  دروایب و  نامیا  دناوت  یم  هن  درادن ؛ نامیا  يوس  هب  یهار  دوش و  رفاک  ات  درادن  رفک  يوس  هب  یهار  هک  تسا  یسک  فعضتسم 
فیلکت اـهنیا  زا  .دـنناکدوک  نوچمه  لـقع  رد  هک  یناـنز  نادرم و  دنتـسه و  ناـکدوک  نیفعـضتسم )  ) اـهنیا سپ  .دوش  رفاـک  دـناوت 

.تسا هدش  هتشادرب 

تمعن نیا  زا  هک  یسک  .دراد  یماو  قح  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  لقاع  ِناسنا  لقع ، نیمه  .تسا و  لطاب  زا  قح  صیخـشت  هلیـسو  لقع 
اذل .تسین و  باقِع  هذـخاؤم و  هتـسیاش  لیلد  نیمه  هب  دـبای و  یمن  رد  ار  شراگدرورپ  ربارب  رد  میلـست  بوجو  تسا ، مورحم  یهلا 

.تسا هتشادرب  ار  فیلکت  دارفا  هنوگ  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ 

فعضتسم فیرعت 

.دنشاب هدوب  رّصقم  قح  نید  ِنتخانشن  رد  هدرک و  یهاتوک  ناشدوخ  تسا  نکمم  دنا ، هدشن  تیاده  مالـسا  نید  هب  هک  یناسک  هّتبلا 
مالّـسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  دعب  يربمایپ  هک  تسا  نیا  ّتیحیـسم -  فالخرب  مالـسا -  ياعّدا  دـناد  یم  هک  یحیـسم  کی  ًالثم 

یتسردان ای  یتسرد  هب  دـنک و  قیقحت  دـیاب  هک  دـنک  یم  مکح  وا  رب  شلقع  دـهد ، یم  ار  اعّدا  نیا  تیناّـقح  لاـمتحا  هدرک و  روهظ 
یسک نینچ  .تسوا  دوخ  اب  ریصقت  دشن ، نشور  شیارب  مه  تقیقح  تخادرپن و  قیقحت  هب  شدوخ  رگا  لاح  .دربب  یپ  مالـسا  بتکم 

.تسین فعضتسم  ( تسا هدرکن  یهاتوک  تقیقح  تخانش  رد  دوخ  هک   ) رصاق لهاج  فالخرب  رّـصقم  لهاج  .تسا و  رّـصقم  ِلهاج 
یم قیقحت  رگا  هک  دـنادن  اـسب  هچ  یـصخش  نینچ  .تسا  هدرکن  مورحم  ار  دوخ  راـیتخا  ءوس  هب  شدوخ  هدوب و  زاـب  شیارب  هار  اریز 

یمن ار  مالـسا  نید  ّتیناّقح  لامتحا  ًالـصا  یـسک  هچ  هدرک و  یهاتوک  شدوخ  درادـن  یموزل  یلو  دیـسر ، یم  یجیاـتن  هچ  هب  درک 
هب سپـس  هذخاؤم و  ار  ناشیا  تمایق  رد  دناوت  یم  دسانـش و  یم  دنتـسین ، فعـضتسم  ًاعقاو  هک  ار  یناسک  دنوادخ  اذـل  .تسا و  هداد 

: تسا دارفا  هنوگ  نیا  هب  رظان  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  نیا  .دیامن  تازاجم  دنا  هتشاد  هک  يریصقت  یهاتوک و  رطاخ 

63 ص :
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(1) .ٍفَعضَتسُِمب َسیَلَف  ِساّنلا  َفالِتخا  َفَرَع  نَم 

.تسین فعضتسم  دسانشب ، ار  مدرم  بهاذم )  ) نایم فالتخا  هک  یسک 

نافعضتسم تبقاع 

ترخآ هب  ار  وا  راک  هدرکن و  مالعا  صّخـشم و  ایند  نیا  رد  ار  وا  ِتشونرـس  لاعتم  يادخ  دـشاب ، فعـضتسم  ًاعقاو  یـسک  رگا  لاح 
دهاوخب رگا  .دیامن  راتفر  شیوخ  لضف  يانبم  رب  ای  لدع  اب  قباطم  نیفعضتسم )  ) هورگ نیا  اب  تسا  نکمم  ادخ  .تسا  هدرک  راذگاو 

مارح  ) تسا مارح  ندرک  ملظ  هکنیا  دننام  دنا ، هداد  یم  صیخـشت  اهنآ  هک  تسا  هّیلقع  تاّلقتـسم  ّدح  رد  دـنک ، راتفر  دوخ  ِلدـع  اب 
دروم رد  شیوخ  لدـع  اب  تسا  نکمم  دـنوادخ  ماکحا ، هنوگ  نیا  هب  تبـسن  .هن  ای  دنـشاب  هدـش  تیادـه  مالـسا  نید  هب  هچ  یلقع .)
راتفر دوخ  لضف  اب  هک  دراد  ناکما  نینچمه  .دـیامن و  تازاجم  هذـخاؤم و  ناشیرایتخا  لاعفا  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  دـنک و  راـتفر  ناـشیا 
يارب .تسا  هدشن  مالعا  نییعت و  ایند  رد  دش و  دهاوخ  صّخـشم  ترخآ  رد  تروص  ود  نیا  زا  کی  ره  .دـیامن  وفع  ار  اهنآ  هدرک و 

: دییامرف هّجوت  تیاور  نیا  هب  بلطم  ندش  رتنشور 

ًهَلیح َو ال َنوعیطَتـسَی  ِنادـلِولا ال  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیفَعـضَتسُملا  اـِّلا  : » َّلَـجَوَّزَع ِِهلوَق  یف  ُلوُقَت  اـم  َُهل : ُتُلق  َلاـق : َهَرارُز . ...  نَع 
(3) .َنیِرفاک َنینِمؤُِمب َو ال  مُه  ام  ِهللاَو  َلاقَف : »(2) . ... ؟ ًالیبَس َنوُدَتهَی 

اهدرم و زا  نیفعـضتسم  رگم  : » دییامرف یم  هچ  لجوزع  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : هرارز 
نمؤم هن  اهنیا  ادـخ  هب  مسق  دـندومرف : دنـسانش . ... ؟» یمن  نامیا ) ای  رفک  يوس  هب   ) یهار دـنرادن و  يا  هراچ  هک  ناـکدوک  ناـنز و 

.رفاک هن  دنتسه 

، دنوش تشهب  دراو  هرخالاب  اهنیا  رگا  دنک : یم  ضرع  ترـضح  هب  اذل  تسا ، هتـشاد  نیفعـضتسم  هرابرد  يرگید  رّوصت  هرارز  ایوگ 
.2 رگا دوب و  دنهاوخ  نمؤم  سپ 
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: دنیامرف یم  وا  خساپ  رد  ترضح  .دنشاب  یم  رفاک  سپ  دندرگ ، یمّنهج 

اهَلَخَد امَک  َراّنلا  اُولَخََدل  َنیِرفاک  اُوناک  َول  .َنُونِمؤُملا َو  اَهَلَخَد  امَک  َهَّنَجلا  اُولَخََدل  َنینِمُؤم  اُوناک  َول  .َنیِرفاکال َو  َنینِمؤُِمب َو  مُه  ام  ِهللاَو 
 . ...َنوِرفاکلا

لخاد مه  اهنآ  دـنوش ، یم  تشهب  لخاد  نانمؤم  هک  روط  نامه  دـندوب ، نمؤم  رگا  .رفاک و  هن  دنتـسه و  نمؤم  هن  اهنیا  ادـخ  هب  مسق 
 . ...دندش یم  مّنهج  دراو  مه  اهنآ  دنوش ، یم  مّنهج  دراو  نارفاک  هک  هنوگ  نامه  دندوب ، رفاک  رگا  .دندش و  یم  تشهب 

رگا و  تسین ؛ نانمؤم  ندـش  یتشهب  دـننام  ناشندـش  یتشهب  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  تیاهن  رد  هک  نافعـضتسم  زا  یهورگ  نیاربانب 
هتفرگ رارق  یهلا  هدعو  لومـشم  نوچ  نانمؤم  دنوش ؟ یم  یتشهب  هنوگچ  نانمؤم  .دنوش  یمن  یمّنهج  نارفاک  دـننام  دـنوش ، یمّنهج 
يانبم رب  ناشیا  هب  ادخ  فرط  زا  تشهب  هدعو  لصا  هّتبلا  .دنا  هدرک  ادـیپ  ار  تشهب  قاقحتـسا  هک  تفگ  ناوت  یم  تهج  نیا  زا  دـنا ،

 - لاحم ضرف  هب  رگا -  دندوب ، ادخ  میلـست  یهلا ، رماوا  قبط  رب  اهنآ  دش و  هداد  اهنآ  هب  تشهب  هدـعو  هکنیا  زا  سپ  اّما  تسا ، لضف 
ادخ و لدع  باسح  هب  نیاربانب  تسا ، ملظ  زا  هّزنم  ادـخ  تسا و  هدـش  ملظ  اهنآ  هب  دـنکن ، یلمع  ناشیا  ّقح  رد  ار  دوخ  هدـعو  ادـخ 

.دنوش یم  یتشهب  وا  هدعو  يور 

لدع يانبم  رب  یهلا  ياهـشاداپ  زا  کی  چیه  اذل  هدشن و  هداد  ناشیا  هب  يا  هدعو  چیه  دش ، دنهاوخ  تشهب  لها  هک  ینافعـضتسم  اّما 
ناشیا ّقح  رد  یملظ  دـنوشن ، هداد  شاداپ  رگا  تسا و  یهلا  لـضف  قبط  دوش ، یم  ناـشیا  بیـصن  هچ  ره  دریگ و  یمن  ّقلعت  اـهنآ  هب 

.دنوش یمن  تشهب  دراو  نانمؤم  نوچمه  دنوش ، تشهب  دراو  مه  رگا  سپ  .تسا  هدشن 

ناشیارب راّفک  .تسا  توافتم  راّفک  باسح  اب  ناشباسح  مه  اهنیا  .دنتـسه  هنوگ  نیمه  دش  دـنهاوخ  مّنهج  لها  هک  مه  ینافعـضتسم 
یلامعا رطاخ  هب  دنوش  یمّنهج  رگا  هک  دنچ  ره  نافعـضتسم  یلو  .تسا  هدش  زَّجنم  اهنآ  ّقح  رد  ادخ  ياهدیعو  هدش و  تّجح  مامتا 
مالّـسلا مهیلع  همئا  ای  ناربمایپ  نابز  زا  ار  یهلا  دـیعو  ایند  رد  اهنآ  یلو  تسا ، هدـش  ماـمت  ناـشیا  رب  تّجح  اـهنآ  دروم  رد  هک  تسا 

دنا و هدینشن 
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دوش یم  نشور  بیترت  نیا  اب  .تسا  توافتم  تهج  نیا  زا  راّفک  اب  ناشتّیعـضو  نیاربانب  تسا ، هدروخن  ناشـشوگ  هب  مّنهج  فاصوا 
نکمم رفاک ، هن  نمؤم و  هن  هک  مه  ینافعـضتسم  تسین و  ندوب  رفاـک  هناـشن  نتـشگ  یمّنهج  ندوب و  نمؤم  هناـشن  ندـش  یتشهب  هک 

: دنک یم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  راب  هرارز  .دنوش  مّنهج  ای  تشهب  لها  تسا 

.ُهللا ُمُهَکَرَت  ُثیَح  مُهکُرُتا  َلاقَف : ّراّنلا ؟ ِلهَا  نِم  مَا  مُه  ِهَّنَجلا  ِلهَا  نِمَا 

َمل مُِهبُونُذـِب َو  ِراـِنلا  َیِلا  مُهَقاـس  َءاـش  نِا  ِِهتَمحَِرب َو  َهَّنَجلا  ُمُهَلَخدَا  َءاـش  نِا  ُهللا ، ُمُهَاَـجرَا  اـمَک  مُُهثِجُرا  مَـعَن ؛ َلاـق : مُُهثِجُرتَـفَا ؟ َتـلَق :
.مُهِملظَی

.تسا هدراذگاو  ار  اهنآ  ادخ  هک  روط  نامه  راذگاو ، ار  ناشیا  دندومرف : منهج ؟ لها  ای  دنتسه  تشهب  لها  نافعضتسم )  ) اهنیا ایآ 

اهنیا تشونرس )  ) دنوادخ هک  روط  نامه  هلب ، دندومرف : ینک ؟ یم  لوکوم  دعب  هب  ار  اهنیا  تشونرس )  ) ایآ متفگ : دیوگ ): یم  هرارز  )
هب دـهاوخب ، رگا  .دـنک و  یم  تشهب  دراو  ار  اـهنآ  شتمحر  ببـس  هب  دـهاوخب ، رگا  هک ) يروط  هب   ) .تسا هدرک  لوکوم  دـعب  هب  ار 

.تسا هدرکن  اهنآ  هب  یملظ  تروص ) نیا  رد   ) دهد و یم  قوس  شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  ناشناهانگ  رطاخ 

تمایق زا  لبق  نافعضتسم  ماجنارس  ِندشن  نشور 

تـساوخ هب  هدرکن و  ناشیا  يارب  یفیلکت  نییعت  ایند  رد  دـنک و  یم  نشور  تمایق  رد  لاعتم  يادـخ  ار  نافعـضتسم  باسح  نیارباـنب 
.تسا هدومن  راذگاو  دوخ 

ًالّوا اّما  .تسا  هدـش  نّیعم  مولعم و  اهناسنا  همه  تشونرـس  انعم  کی  هب  ایند  زا  شیپ  ملاوع  رد  ّتنـس ، باـتک و  یناـبم  ساـسارب  هّتبلا 
زا لبق  دارفا  همه  ییاهن  تشونرس  تفگ  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  دراد  دوجو  تشونرس ) رییغت   ) ءادب لامتحا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تبسن 

هدوب ملاع  هدش  ریدقت  ًالبق  هچنآ  هب  تبـسن  هکنیا  اب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ًایناث  .تسا و  نّیعم  ایند 
دوخ نادرگاش  هب  ًالمع  اذل  .دننکب و  اهناسنا  هرابرد  يرظن  راهظا  انبم  نآ  رب  هک  دنا  هتـشادن  اِنب  ییانثتـسا -  دراوم  رد  زج  یلو -  دنا ،

نییعت رد  يرارـصا  دنـشاب و  دـقتعم  هتـسبرس  تروص  هب  ادـخ  ّتیـشم  تساوـخ و  هب  نافعـضتسم ، دروـم  رد  دـیاب  هک  دـنتخومآ  یم 
.دنشاب هتشادن  اهنآ  ّتیعضو 
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تسا یلکشم  راک  رایسب  فعضتسم  قیداصم  نییعت  دش ، هئارا  هک  یفیرعت  هب  هّجوت  اب  هک : تسا  نیا  نافعضتسم  هرابرد  هتکن  نیرخآ 
تسین راکشآ  رهاظ و  هک  تسا  طونم  یبلق  رما  کی  زارحا  هب  نآ  صیخشت  ًاعون  اریز  .تسین  ریذپ  ناکما  ًالـصا  دراوم  یـضعب  رد  و 
دربراـک یطرـش  ياـیاضق  تروص  هب  دوش ، یم  حرطم  نافعـضتسم  دروم  رد  هک  یثحاـبم  نیارباـنب  .تسین  ریذـپ  ناـکما  یتحار  هب  و 

بوسحم رفاک  عرش  رهاظ  ظاحل  زا  یـسک  هک  دراد  ناکما  لیلد  نیمه  هب  .تسین  يا  هداس  راک  اهنآ  قیداصم  دارفا و  نییعت  و  دنراد ،
.مینک راتفر  يدرف  نینچ  اب  عرش  رهاوظ  قبط  هک  تسا  نیا  ایند  رد  ام  هفیظو  .دشاب  فعضتسم  تقیقح  رد  اّما  دوش ،

تمایق رد  دـشاب ، فعـضتسم  عقاو  رد  وا  رگا  یلو  مینک ، يراج  یحیـسم  کی  دروم  رد  ار  مالـسا  ماکحا  میناوت  یمن  هاگ  چـیه  ًالثم 
رگا هّتبلا  .دهد  یمن  رییغت  وا  هب  تبسن  ار  ام  هفیظو  لامتحا  نیا  اّما  .دوشب  مه  تشهب  دراو  یهلا  تمحر  هب  اسب  هچ  دوش و  یم  نشور 
دراو نانمؤم  نوچمه  ندـش ، یتشهب  ضرف  هب  اـهنیا  میدـید  هک  روط  ناـمه  تسادـج و  ناـنمؤم  زا  شباـسح  زاـب  دوشب ، مه  یتشهب 

( تسا ریذـپ  ناکما  یهلا  ملع  اب  طقف  لماک  روط  هب  نآ  دارفا  نییعت  هک   ) نافعـضتسم باـتک  باـسح و  نیارباـنب  .دـنوش  یمن  تشهب 
.دوب دهاوخ  ادج  نارفاک  نانمؤم و  زا  هشیمه  يارب 
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ادخ یگدنب  هار  اهنت  ماما ؛ تفرعم  مود : شخب 

ناشیا تفرعم  مالّسلا و  مهیلع  ناماما  عیفر  هاگیاج  لصف 1 :

یگدنب قیرط  هئارا  رد  ناربمایپ  شقن 

هراشا

هکنیا هب  میناوت  یم  ًالقع  ام  .دوش  هئارا  شدوخ  هیحان  زا  دیاب  دریگ ، رارق  شسّدقم  تاذ  لوبق  دروم  دهاوخب  رگا  ادخ ، یگدنب  هوحن 
زا دیاب  هک  دنک  یم  مکح  وا  یگدـنب  زرط  هار و  هب  تبـسن  لقع  نیمه  اّما  میرب ، یپ  مینک  یگدـنب  ار  دوخ  معنُم  ّبر و  ادـخ و  دـیاب 
وا ِیگدـنب  هب  میهاوخ  یم  هک  روط  ره  ات  هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ام  دـنوادخ  میناد  یم  هک  صوصخ  هب  مییامن ؛ ذـخا  ادـخ  دوخ 

مامت ام  رب  ار  دوخ  تّجح  هلیـسو  نیا  هب  دـنزومایب و  ام  هب  ار  وا  یگدـنب  نییآ  ات  هداتـسرف  ینالوسر  شیوخ  بناج  زا  هکلب  میزادرپب ،
.مینک تدابع  ار  وا  دهاوخب  ناملد  هک  هنوگ  ره  میناوت  یمن  ام  نیاربانب  .تسا  هدرک 

دوخ یصخش  هقیلس  يأر و  اب  دریگب و  دای  حیحص  روط  هب  ار  ادخ  یگدنب  هار  هک  تسا  نیمه  رشب  يارب  تماما  تّوبن و  هدیاف  ًالوصا 
ایبنا اب  یتقو  اذل  .دناد  یم  حودمم  هدیدنـسپ و  ادخ  فرط  زا  ار  ایبنا  ثعب  لُسُر و  لاسرا  مه  لقاع  ناسنا  .درادنرب  مدق  ریـسم  نیا  رد 

.دهد قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  دنک  یم  یعس  دسانش و  یم  ار  قح  نید  دنک ، یم  دروخرب  یهلا  يایلوا  و 

رب ار  دوـخ  دـناوت  یمن  امـش ) هدـیقع  قباـطم   ) ادـخ اـیآ  دیـسرپ : مالـّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ادـخ  دوـجو  نارکنم  زا  یکی  یتـقو 
ات دنسانشب  دننیبب و  ار  وا  ات  دنک  راکشآ  شناگدیرفآ 
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: دندومرف ناشیا  دوش !؟ تدابع  نیقی  اب 

.ٌباوَج ِلاحُمِلل  َسَیل 

! درادن خساپ  تسا ، لاحم  شعوقو )  ) هک يزیچ 

دراد تردق  نآ  ماجنا  رب  ادخ  هکنیا  رگید  دشاب ، لاحم  يزیچ  عوقو  یتقو  .تسا و  لاحم  یّـسح  هدهاشم  تروص  هب  دنوادخ  ندید 
خساپ یب  هک  شسرپ  نیا  زا  دعب  هصافالب  صخش  نآ  .درادن  یخـساپ  قیدنز  نآ  لاؤس  تهج  نیمه  هب  دوش و  یمن  حرطم  درادن ، ای 

: دنیامرف یم  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ًالُسُر ؟ َءاِیبنَا َو  َّتَبثَا  َنیَا  نِمَف  دنک : یم  لاؤس  دنام ،

ُهُقلَخ َو ال ُهَدِـهاُشی  نَا  زُجَی  َمل  ًایلاعَتُم  ًامیکَح  ُِعناّصلا  َِکلذ  َناک  َو  َقَلَخ ، ام  ِعیمَج  نَع  اّنَع َو  ًایلاعَتُم  ًاِعناص  ًاِقلاخ  اـَنل  َّنَا  اـنتَبثَا  اَّـمل  اـّنِا 
یلَع مُهَنوُّلُدَـی  ِهِدابِع َو  ِهِقلَخ َو  یِلا  ُهنَع  َنُورِّبَُعی  ِهِقلَخ  یف  َءارَفُـس  َُهل  ّنَا  َتَبَث  ُهوُّجاـُحی ، مُهَّجاـُحی َو  ُهُورِـشاُبی َو  مُهَرِـشاُبیَف َو  ُهوُسِمـالُی 

.مُهُؤانَف ِهِکرَت  یف  مُهُؤاَقب َو  ِِهب  ام  مِهِِعفانَم َو  مِهِِحلاصَم َو 

؛ ِهِقلَخ نِم  ُُهتَوفَـص  مالّـسلا َو  مهیلع  ُءایبنَالا  ُمُه  .َّزَع َو  َّلَـج َو  ُهنَع  َنوُرِّبَعُملا  ِهِقلَخ َو  یف  ِمیلَعلا  ِمیکَحلا  ِنَع  َنوُهاـّنلا  َنُوِرمـآلا َو  َتَبَثَف 
، مِِهلاوحَا نِم  ٍءیَـش  یف  ِبیکرَّتـلا  ِقلَخلا َو  ِیف  مَُهل  مِِهتَکَراـشُم  یلَع  ِساـّنِلل  َنیکِراـشُم  َریَغ  اـِهب  َنیثوُعبَم  ِهَمکِحلاـِب ، َنیبَّدَُؤم  َءاـمَکُح 

.ِهَمکِحلِاب (1) ِمیلَعلا  ِمیکَحلا  ِدنِع  نِم  َنیدَّیَُؤم 

تباث تسین ) تاقولخم  زا  کی  چیه  هب  هیبشت   ) تسا یلاعتم  دوخ  تاقولخم  همه  ام و  زا  هک  یعناص  راگدـیرفآ  دوجو  ام  يارب  یتقو 
هکنیا ات  دننک  سمل  هدهاشم و  ار  وا  شناگدیرفآ  تسا  لاُحم  هک  يروط  هب  تسا  هبترم  دنلب  میکح و  وا  هک ) دش  نشور  زین   ) دـش و
دوجو هب ( زاین  ، ) دنشاب هتـشاد  وگتفگ  ثحب و  مه  اب  دشاب و  طابترا  رد  هطـساو  یب  ناشیا  اب  مه  وا  هتـشاد و  طابترا  وا  اب  هطـساو  یب 

دـسافم حـلاصم و  دـنیوگب و  نخـس  شناگدـنب  تاقولخم و  يارب  وا  فرط  زا  هک  دوش  یم  تابثا  ادـخ  تاقولخم  ناـیم  رد  یناریفس 
 .( ياقب ببس  هچنآ  زا  دنهد و  دای  اهنآ  هب  ار  ناشیا 
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.دننک ناشهاگآ  دوش ، یم  ناشنتفر  نیب  زا  ثعاب  كرت ، تروص  رد  ناشیا و 

.دوش و یم  تباث  وا  بناج  زا  نایوگنخـس  دوخ و  قلخ  نایم  رد  اـناد  میکح  يادـخ  بناـج  زا  ناگدـننک  یهن  رما و  دوجو  نیارباـنب 
هدـش ثوـعبم  مه  تمکح  اـب  هدـش و  تیبرت  تمکح  هب  هک  شناگدـیرفآ  ناـیم  زا  یهلا  ناگدـیزگرب  ناربماـیپ و  زا  دـنترابع  اـهنیا 
میکح دـنوادخ  بناج  زا  هدوب ، توافتم  نارگید  اب  یلو  دنتـسه  مدرم  هّیقب  هیبش  دوخ  تقلخ  بیکرت  لکـش و  رد  هکنآ  اـب  اهنیا.دـنا 

.دنتسه تمکح  هب  دّیؤم  اناد ،

زا تسین  رت  تخـس  وا  يارب  نیا  .دـنک  رارقرب  طابترا  هطـساو  نودـب  دوخ  تاقولخم  همه  اـب  تسناوت  یم  تساوخ  یم  رگا  دـنوادخ 
یم تسا و  هدرکن  نینچ  لمع  رد  اّما  .دـیوگب  نخـس  نارگید  اب  اهنآ  قیرط  زا  دـنک و  رارقرب  میقتـسم  طابترا  یّـصاخ  هّدـع  اب  هکنیا 

دیامن و تاجانم  وا  اب  دیوگ و  نخـس  دوخ  يادخ  اب  دناوت  یم  سک  ره  هّتبلا  .دنرادن  دـنوادخ  اب  ینیفرط  طابترا  دارفا  ًاعون  هک  مینیب 
هاگآ وا  طخـس  اضر و  ادخ و  تساوخ  زا  اهناسنا  هکنیا  اّما  تسین ؛ اجنیا  رد  يا  هطـساو  هب  جایتحا  دونـش و  یم  ار  همه  نخـس  مه  وا 

.دشاب (1) هدش  ماجنا  هطساو  نودب  اهنآ  عون  يارب  هک  تسین  يزیچ  دنوش ،

دنوادخ بناج  زا  تیرّبعم  ترافس و  نأش 

هب وا  اب  دنشاب و  هتشاد  وا  اب  میقتسم  ههجاوم  دنناوت  یمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  نیا  تاقولخم ، تافـص  زا  ادخ  ندوب  هّزنم  همزال 
نیا دهاوخب  سک  ره  اب  هک  تسا  لاعتم  يادخ  طقف  نیا  دوش و  یمن  رارقرب  ادخ  اب  ناسنا  بناج  زا  یطابترا  نینچ  .دنزادرپب  وگتفگ 

.دنایم رد  دوخ  رِّبَعُم »  » و ریفس »  » ار وا  دنک و  یم  رارقرب  هطبار  هنوگ 
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مکح هب  یهلا  طخـس  اضر و  ملظ » حـُبق   » و لدـع » نسُح   » ریظن تاّلقتـسم ، رد  تسا و  هّیلقع  تّالقتـسم  هزوح  ریغ  رد  بلطم  نیا  - 1
هدرک و رارقرب  طابترا  لقاع  دارفا  همه  اـب  ینیوکت  تروص  هب  لاـعتم  يادـخ  هزوح  نیا  رد  دوش و  یم  نشور  ـالقع  همه  يارب  لـقع 

صخـش تسا -  نآ  یتاذ  يزیچ  حبق  ای  نسُح  هک  يدراوم  لثم  هّیلقع -  تالقتـسم  رد  نیاربانب  .تسا  هدرک  مامت  ناشیارب  ار  تّجح 
هچ وا  زا  ادـخ  هک  دـناد  یم  دوش ، یم  هدـیمان  ینطاب  لوسر  هک  لقع  قیرط  زا  هکلب  درادـن  يرهاـظ  لوسر  هب  هعجارم  هب  زاـین  لـقاع 

.دریذپ یم  تروص  یلقع  ّلقتسم  نیمه  زا  ّتیعبت  هب  ادخ  یگدنب  هتساوخ و 
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نینچ دهاوخب  سک  ره  اب  هک  تسادـخ  نیا  تسا و  هتـسب  لاعتم  يادـخ  اب  ام  فرط  زا  یطابترا  نینچ  هار  سپ  .دـهد  یم  رارق  مدرم 
ار یطابترا  نینچنیا  دهد  صیخـشت  دناوتب  سک  ره  ات  دـهد  یم  رارق  طابترا  نیا  يارب  مه  ییاه  هناشن  دزاس و  یم  رارقرب  ار  یطابترا 

.دوش یم  رهاظ  مالّسلا  مهیلع  همئا  ناربمایپ و  تسد  هب  هک  تسا  یتازجعم  نامه  اه  هناشن  نیا  .تسا  هدرک  رارقرب  یناسک  هچ  اب  ادخ 

ریسم زا  هاگ  چیه  دوش و  دییأت  دوخ  قلاخ  هلیسو  هب  هدیزگرب  ناسنا  نآ  هک  تسا  نیا  دنوادخ  فرط  زا  یبصنم  يزیچ  نتـشاد  همزال 
تّجح نارگید  يارب  وا  لوق  لمع و  هک  دـنک  یم  اضتقا  ادـخ ، بناج  زا  ندوب  رِّبَعُم  ترافـس و  نأش  اریز  .دوشن  جراخ  یهلا  ياـضر 

یمن دامتعا  دـیوگ ، یم  ادـخ  فرط  زا  وا  هک  ینخـس  چـیه  هب  رگید  دـنهدب ، وا  هرابرد  ار  هابتـشا  اطخ و  لامتحا  مدرم  رگا  .دـشاب و 
هار نآ  رد  هابتـشا  هک  یهلا ، تمکح  ملع و  نتـشاد  نیاربانب  .تسایبنا  ثعب  لُسُر و  لاسرا  زا  یهلا  ضرغ  ضقن  بجوم  نیا  .دننک و 

بناـج زا  ِربَّعُم »  » و ریفـس »  » ناونع ندوب  اراد  همزـال  یهلا  تنایـص  ظـفح و  ینعی  تمـصع »  » لاـمک زا  ندوب  رادروـخرب  زین  درادـن و 
.تسادخ

دنوادخ هلیسو  هب  یهلا  ِنایامنهار  یفّرعم 

هراشا

دروآ دوجو  هب  یسک  رد  دوخ  لیم  تساوخ و  اب  دناوتب  ناسنا  هک  دنتسین  ییاهزیچ  دش ، نایب  یهلا  ناگدیزگرب  يارب  هک  ییاهیگژیو 
طقف اهنآ  تخانـش  مه  اهیگژیو و  نیا  داجیا  مه  نیاربانب  .دنـسانشب  دوخ  لقع  اب  دـنراد  ییاهیگژیو  نینچ  هک  ار  یناـسک  یّتح  اـی  و 

هب دارفا  نیا  یفّرعم  مه  و  دنک ، یم  اطع  دهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  تاّیصوصخ  نیا  ادخ  مه  ینعی  .دوش  ماجنا  دنوادخ  دوخ  هب  دیاب 
.دریذپ یم  ماجنا  دنوادخ  هلیسو 

نید هک  يدودحم  رایسب  هزوح  کی  رد  میناوت  یم  رثکاّدح  ام  .تسا  جراخ  لقاع  ناسنا  هدهع  زا  تمـصع »  » یگژیو صیخـشت  ًالثم 
ینعی تمصع  .تسین  تمصع  نیا ، یلو  .ریخ  ای  دنک  یم  لمع  نآ  قبط  ماما ، ای  ربمایپ  نآ  هک  میهد  صیخشت  تسا  هداد  میلعت  ام  هب 
یلقع ای  یّسح  صیخـشت  لباق  هک  تسین  نایامن  راکـشآ و  رما  کی  نیا  .شزغل  هابتـشا و  لامتحا  هنوگ  ره  زا  یهلا  تنایـص  ظفح و 

هار اهنت  نیاربانب  .دشاب 
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رد دارفا  نیا  صیخـشت  يارب  ار  ییاه  هناـشن  ادـخ  دوخ  هک  تسا  نیا  یهلا ، ناگدـیزگرب  رد  یگژیو  نیا  دوجو  زا  ناـنیمطا  لوصح 
هدـیزگرب رد  يرـشب ) هن   ) یهلا تردـق  دـنهد  ناشن  هک  يا  هداعلا  قراـخ  لـمع  زا  تسا  تراـبع  هک  هزجعم  دـننام  دـهد ؛ رارق  اـهنآ 

، دـیدرگ تباث  ناسنا  يارب  لوسر  کـی  تّوبن  هکنآ  زا  سپ  .تسا  نکمم  ریغ  یناـسنا  ياوق  اـب  نآ  لیـصحت  هک  یتردـق  تسادـخ ؛
نأش اب  هک  مینک  دروخرب  ییاهزیچ  هب  دیابن  صیخشت  ماقم  رد  ام  دنوش و  یم  یفّرعم  ادخ  فرط  زا  شدوخ  هلیسو  هب  مه  ام  يایـصوا 

ماقم و نیغورد  یعّدـم  صخـش ، نآ  هک  دوش  یم  مولعم  دوب  نینچ  رگا  هک  دـشاب ؛ راگزاس  دـنوادخ  بناـج  زا  ّتیرَّبَعُم  تراـفس و 
.تسا یهلا  بصنم 

، دیامن انشآ  رتشیب  اتکی  يادخ  دیحوت  اب  ار  ناسنا  اهنآ  لامعا  نانخس و  دنشاب و  اهناسنا  نیرت  سانشادخ  دیاب  یهلا  ناگدیزگرب  ًالثم 
یمن دنـشاب ، اهناسنا  رگید  میلعت  يریگتـسد و  جاتحم  ناشدوخ  دنـشاب و  عالّطا  مک  ای  عالّطا  یب  وا  ماکحا  ادخ و  زا  ضرف  هب  رگا  و 

: دوش یم  نشور  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هنامیکح  نخس  ّرس  هک  تساجنیا  .درک  دامتعا  ناشیا  نخس  فرح و  هب  ناوت 

َمل َکـَلوُسَر ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکَّنِاَـف  .َکـَلوُسَر  ینفِّرَع  َّمُهّللا  .َکَِّیبـَن  فِرعَا  َمل  َکَـسفَن ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکَّنِاَـف  .َکَـسفَن  ینفِّرَع  َّمُهّللا 
.ینید (1) نَع  ُتلَلَض  َکَّتَجُح ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکَّنِاَف  .َکَتَّجُح  ینفِّرَع  َّمُهّللا  .َکَتَّجَح  فِرعَا 

نم هب  ار  دوـخ  لوـسر  ایادـخ ، .مسانـش  یمن  ار  تربماـیپ  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوـخ  رگا  هک  ناسانـشب ؛ نـم  هـب  ار  تدوـخ  ایادـخ ،
تّجح رگا  هک  ناسانـشب ؛ نم  هب  ار  تتّجح  ایادـخ ، .مسانـش  یمن  ار  وت  تّجح  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوخ  لوـسر  رگا  هک  ناسانـشب ؛

.موش یم  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  دوخ 

تسا نیا  نآ  دافُم  .دنا  هداد  میلعت  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  صوصخ  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ییاعد  نیا 
.ناربمایپ تخانش  قیرط  زا  زین  یهلا  تّجح  تخانش  دریگ و  یم  تروص  ادخ  یفّرعم  تخانش و  قیرط  زا  یهلا  ناربمایپ  تخانـش  هک 

.5 .درادن ریغ  تطاسو  هب  جایتحا  ادخ  دوخ  تخانش 

75 ص :

ح 5. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 337 ، لوصا  - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
http://www.ghaemiyeh.com


تلاسر هب  لوسر  شدوخ و  هب  دنوادخ  تفرعم 

یم مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوش  یم  هتخانش  دراد  ادخ  فرط  زا  هک  یتلاسر  هب  ادخ  لوسر  اّما  .دوش  یم  هتخانـش  شدوخ  هب  ادخ 
: دنیامرف

.َِهلاسِّرلِاب (1) َلوُسَّرلا  َو  ِهللاِاب ، َهللا  اُوفِرِعا 

.دیسانشب تلاسر  هب  ار  لوسر  و  دنوادخ ، هب  ار  دنوادخ 

شیپ رتشیب  یگدنب  وا و  رت  قیمع  تخانش  ریسم  رد  ار  وا  دنک و  رتانـشآ  شا  يرطف  يادخ  اب  ار  ناسنا  هکنیا  تسیچ ؟ لوسر  تلاسر 
هک دنتـسه  ناربمایپ  اّما  دسانـش ، یم  شدوخ  هب  ار  وا  هکلب  دسانـش ، یمن  ناربمایپ  هطـساو  هب  ًائادتبا  ار  ادخ  ناسنا ، هک  دـنچ  ره  .دربب 

.تسادخ (2) و یگدـنب  دـیحوت و  هب  توعد  ناشیگدـنز  همه  اهنآ و  لعف  لوق و  دـننک و  یم  ظفح  یـسانشادخ  قیرط  رد  ار  ناسنا 
نیرتـگرزب و نیارباـنب  .تسا  تّوـبن  ترافـس و  نیغورد  نایعّدـم  زا  اـهنآ  صیخـشت  یقیقح و  ناربماـیپ  تخانـش  هار  نیرتـهب  نیمه 

: دومرف هک  دشاب  یم  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  انامه  تسوا ، ییوگتسار  دهاش  هک  ربمایپ  تیناّقح  دنس  نیرتمهم 

(3) «. مُکَنَیب ینَیب َو  ٌدیهَش  ُهللا  ُِلق  ًهَداهَش  ُرَبکَا  ٍءیَش  ُّيَا  ُلق  »

.دشاب یم  دهاش  امش  نم و  نیب  دنوادخ  وگب : تسیک ؟ دهاش  نیرتگرزب  وگب : ربمایپ ) يا  )

قوس ولج  هب  یسانشادخ  ریسم  رد  ار  ناسنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تاروتسد  نانخس و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا 
یم هک  تسا  يرطف  يادخ  نامه  يوس  هب  وا  توعد  ایآ  دـنیبب  ناسنا  هک  تسا  نیا  لوسر  تیناّقح  ندـیمهف  هار  نیرتهب  دـهد و  یم 

تفرعم يارب  ار  رشب  هک  هدوب  نیا  ناشتلاسر  یهلا  يایبنا  همه  .ریخ  ای  تسا  يرطف  فورعم  نامه  هب  تبسن  رّکذت  شنانخس  دسانش و 
.9 .دهد یم  تفرشیپ  ریسم  نیا  رد  ار  ناسنا  ناشیا  میلاعت  هب  ندرک  لمع  دننک و  تیبرت  لاعتم  يادخ  تدابع  و 

76 ص :

ح 1. هب ، ّالإ  فرُعی  ّهنأ ال  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 85 ، لوصا  - 1
.ددرگ یم  هدوزفا  شقلاخ  هب  تبسن  شتفرعم  قمع  رب  دنک ، یگدنب  دنا ، هدروآ  ایبنا  هچنآ  قباطم  ار  دنوادخ  هک  یسک  هّتبلا  - 2

.19 (/ 6  ) ماعنا - 3
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لوسر و نآ  تلاسر  نتفریذپ  سپـس  و  دوش ، یم  تباث  وا  یفرعم  قیرط  زا  دنوادخ و  هلیـسو  هب  ربمایپ  تّوبن  تلاسر و  لصا  نیاربانب 
.دزاس یم  رت  هدنب  یهلا  سّدقم  هاگشیپ  رد  رت و  سانشادخ  ار  ناسنا  ًالمع  دنک ، یم  توعد  وا  هک  يریسم  رد  تکرح 

یهلا نایاوشیپ  ندوب  هدیزگرب 

هراشا

تفرعم و زا  ار  هرهب  نیرتشیب  ناشدوخ  دیاب  دنـشاب ، رـشب  یبّرم  ادخ  یگدـنب  قیرط  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  تسا  نینچ  هک  لاح 
یگدنب رد  صولخ  هبترم  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  يّدح  ات  دنـشاب  وا  صلاخ  هدـنب  حالطـصا  هب  دنـشاب و  هدرب  لاعتم  يادـخ  ّتیدوبع 

.دشاب هدناسر 

: میناوخ یم  نینچ  میرک  نآرق  رد 

َنَِمل انَدـنِع  مُهَّنِا  َو  ِراّدـلا *  يَرکِذ  ٍهَِصلاـِخب  مُهانـصَلخَا  اـّنِا  ِراـصبَالا * يدـیَالا َو  ِیلُوا  َبوـُقعَی  َقاحـِسا َو  َمیهاربِا َو  اـنَدابِع  رُکذا  «َو 
(1) «. ِرایخَالا َنیَفَطصُملا 

تبسن رّکذت  هلیسو  هب  ار  ناشیا  ام  .دندوب  تریصب  تردق و  ياراد  هک  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  زا  نک  دای  ربمایپ ) يا  )
.دنتسه اهنیرتهب  ناگدیزگرب و  زا  ام  دزن  اهنیا  .میدینادرگ و  صلاخ  ترخآ ، هب 

هنومن ناونع  هب  .دنک  یم  ظفح  تیصعم  شزغل و  زا  ار  ناشیا  ادخ  دنا و  هدش  هتشاد  هگن  صلاخ  ادخ ، دوخ  هلیـسو  هب  یهلا  ناربمایپ 
: میناوخ یم  مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ناتساد  رد 

(2) «. َنیصَلخُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِا  َءاشحَفلا  َءوُّسلا َو  ُهنَع  َفِرصَِنل  َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُرب  يأَر  نَا  الَول  اِهب  َّمَه  ِهب َو  تَّمَه  دََقل  «َو 

نینچنیا ام  .دوب  هدرک  ار  يو  دصق  دوب ، هدـیدن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  وا  .درک و  فسوی  هب ) تبـسن  ءوس   ) دـصق اخیلز )  ) و
.4 .تسام هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  وا  اریز  .میراد  رود  وا  زا  ار  یتشز  يدب و  ات  میدرک 

77 ص :

.47-45 (/ 38  ) ص - 1
.24 (/ 12  ) فسوی - 2
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ادخ یگدنب  رد  صالخا  هبترم 

يروط هب  دشخب  تّدش  وا  يارب  ار  دوخ  تفرعم  تسا  یفاک  دیامن ، ظفح  تیصعم  رد  ندش  عقاو  زا  ار  یسک  دهاوخب  دنوادخ  یتقو 
یمن تیـصعم  لابند  رگید  دوش ، دیدش  ناسنا  رد  ینادجو  تلاح  نیا  هک  یماگنه  .دنیبب و  دوخ  لامعا  رظان  رـضاح و  ار  ادخ  وا  هک 

ره زین  ترخآ  گرم و  دای  .دـنک  یم  شومارف  مه  ار  ندرک  هانگ  رکف  مک  مک  ناـسنا  دـیامن ، هولج  رتشیب  تلاـح  نآ  هچ  ره  .دور و 
هدیزگرب ناگدنب  دناوت  یم  لیاسو  نیا  همه  اب  دـنوادخ  .تشگ  دـهاوخ  تیـصعم  درِگ  رتمک  ددرگ ، رتدـیدش  رتشیب و  ناسنا  رد  هچ 

.دیامن ظفح  شزغل  فارحنا و  زا  ار  دوخ 

باختنا رایتخا و  اب  اهنیا  ات  دـنک  یم  يراک  ادـخ  هکلب  تسین ، ماما  ای  ربمایپ  زا  رایتخا  بلـس  شا  همزال  ادـخ  ندـینادرگ  صلاخ  سپ 
نیا لاح   (1) .درکن ءوس  ّتین  ًالصا  شراگدرورپ ، ناهرب  ندید  اب  مالّسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ًالثم  .دننکن  ادیپ  لیامت  يدب  هب  دوخ 
دنک یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیمها  هچنآ  تسین ، مهم  هدوب  هچ  دنوادخ  ناهرب 

هک هتفریذپ  ماجنا  تحارـص  تیعطق و  اب  يردق  هب  ادخ  ندینادرگ  صلاخ  نیا  .دـیامن  یم  ظفح  شیوخ  یگدـنب  ریـسم  رد  ار  اهنآ  و 
: تسا هدش  دیماان  دهد ، رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  دناوتب  هکنیا  زا  زین  ناطیش  یّتح 

.3(2) «. َنیصَلخُملا مُهنِم  َكَدابِع  ّاِلا  َنیعَمجَا *  مُهَّنَیِوغَُال  َِکتَّزِِعبَف  َلاق  »

78 ص :

ُموصعَملا ًاموصعَم َو  َناک  ُهَّنِکل  ِِهب ، تَّمَه  امَک  اِهب  َّمََهل  هِّبَر ، َناهُرب  يأر  نَا  َول ال  .ِِهب َو  تَّمَه  دََقل  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 1
رابخا نویع   ) .َلَعفَی نَِاب ال  َّمَه  َلَعفَت َو  نَِاب  تَّمَه  لاق : هَّنَا  مالّـسلا  هیلع  ِقِداّصلا  ِهیبَأ  نَع  یبَأ  ینَثَّدَح  دََـقل  .هیتأَی َو  ٍبنذـِب َو ال  ُّمُهَی  ال 

ترـضح  ) ناشیا .درک و  ءوس  دصق  مالّـسلا ) هیلع  فسوی  ترـضح   ) وا هب  تبـسن  اخیلز ) : ) ینعی ص 201 ) مالّـسلا ج 1  هیلع  اضّرلا 
دندوب و موصعم  ناشیا  اّما  .دوب  هدرک  اخیلز  هب  تبـسن  ءوس  دـصق  دوب ، هدـیدن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  مه  مالّـسلا ) هیلع  فسوی 
هک دنا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  شردـپ  زا  مردـپ  انامه  .دوش و  یم  نآ  بکترم  هن  دـنک و  یم  هانگ  ّتین  هن  موصعم 

ترـضح هکنیا  هجیتن  .دومن  ار  نآ  ندادن  ماجنا  دصق  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  نآ  یلو  درک ، هانگ  ماجنا  دصق  اخیلز  دندومرف :
ماجنا ّتین  یهلا  تمـصع  ببـس  هب  هکلب  درکن ، یهانگ  ّتین  دـصق و  اهنت  هن  دـنوادخ ، يریگتـسد  تیاـنع و  هب  مالّـسلا  هیلع  فسوی 

.تشاد ار  هانگ  ندادن 
82و83. (/ 38  ) ص - 2
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.مهد یم  بیرف  تا -  هدش  صلاخ  ناگدنب  زج  هب  ار -  مدآ  ینب  همه  وت ، تّزع  هب  مسق  سپ  تفگ : ناطیش ) )

تسا هدنایامن  اهنآ  رد  مه  ار  تمصع  یگژیو  هدناسانـش و  ار  دوخ  هدش  صلاخ  ناگدنب  مه  ناطیـش  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم 
تیانع .تسا  هدش  نانآ  ظفح  لّفکتم  شدوخ  ادخ  تسا و  توافتم  هّیقب  اب  ناگدـیزگرب  نیا  باسح  دـننادب  تاقولخم  همه  هکنیا  ات 
تیانع ناشیا ، تیبرت  لحارم  مامت  رد  دنوادخ  یّلک  روط  هب  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  تارطخ  زا  ناراوگرزب  نیا  ظفح  هب  طقف  یهلا 

.دنوش هتخاس  ددنسپ  یم  شدوخ  هک  هنوگ  نآ  ات  دراد  یّصاخ 

هاگ نآ  .دزادنیب  ایرد  هب  هداد ، رارق  یتوبات  رد  ار  وا  هقادنق  درک  یحو  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ردام  هب  دنوادخ  هنومن : ناونع  هب 
: دومرف داد و  رارق  دوب  یسوم  ادخ و  نمشد  هک  نوعرف  رایتخا  رد  ار  نآ 

(1) «. ینیَع یلَع  َعَنصَِتل  یّنِم َو  ًهَّبَحَم  َکیَلَع  ُتیَقلَا  »

.يوش هتخاس  مدوخ  رظن  ریز  هکنآ  يارب  مداد و  رارق  وت  رب  دوخ  بناج  زا  یتّبحم 

ار وا  ناگمه  ات  داد ، رارق  نوعرف  هلمج  زا  نارگید  لد  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  دوخ  بناج  زا  ار  یتّبحم  دنوادخ 
ریز ار  شناگدیزگرب  تیبرت  لاعتم  يادخ  سپ  .ددرگ  تیبرت  ددنسپ  یم  ادخ  هکنانچنآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  دنـشاب و  هتـشاد  تسود 

رد ار  دوخ  هضحم  ّتیدوبع  دزاس و  هدامآ  یهلا  تیرومأـم  يارب  ار  اـهنآ  اـت  دـهد  یم  رارق  دوخ  هژیو  تیاـنع  صاـخ و  تمحر  رظن 
: دیامرف یم  تایآ  نامه  همادا  رد  .دنادرگ  یّلجتم  ناشیا 

(2) «. یسفَِنل َُکتعَنَطصا  «َو 

.مداد رارق  دوخ  هدیزگرب  هتخاس و  ار  وت  و 

ياضر قباـطم  لـحارم  همه  رد  ار  وا  نوچ  تسا  هدـناوخ  دوخ  ّصاـخ  هدـش  تیبرت  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لاـعتم  يادـخ 
.1 ِناگدیزگرب ریاس  .درک  تیبرت  شدوخ 

79 ص :

.39 (/ 20  ) هط - 1

.41 (/ 20  ) هط - 2
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وا ناگدنب  نیرتصلاخ  نیرتهب و  یهلا  نایامنهار  اذل  دـنا و  هتـشاد  رارق  شترـضح  هّصاخ  تیانع  دروم  لکـش  نیمه  هب  مه  دـنوادخ 
.دنا هدوب 

یهلا ناگدیزگرب  هب  میلست  قیرط  زا  ادخ  تدابع 

هراشا

تفرعم نتفریذـپ  میلـست و  دـشاب ، یم  اـهنآ  هدـهعرب  هچنآ  درک ، یفّرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  دـنوادخ ، هکنآ  زا  سپ 
جَجُح نالوسر و  تخانـش  هب  تبـسن  نآ ، زا  سپ  هدوب ، مدرم  رب  ادـخ  دوخ  تخانـش  ربارب  رد  هک  يا  هفیظو  نامه  تسرد  .تساهنآ 

.تسین دنوادخ  تفرعم  ّصاخ  ًاعون  تسا ، هدمآ  اهناسنا  رب  بجاو  تفرعم  باب  رد  هک  مه  یثیداحا  .دشاب  یم  ناشیا  هدـهع  رب  یهلا 
: دییامرف هّجوت  میدروآ  لبق  شخب  لّوا  لصف  رد  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیرش  ثیدح  نیا  هب  لاثم  ناونع  هب 

.اُولَبقَی (1) نَا  مُهَفَّرَع  اِذا  ِقلَخلا  یَلَع  ِهِّلل  .مُهَفِّرَُعی َو  نَا  ِهللا  یَلَع  ِقلَخِلل  .اُوفِرعَی َو  نَا  هِقلَخ  یلَع  ِهِّلل  َسَیل 

لماـش هکلب  تسین ، ادـخ  تفرعم  ناـیب  ماـقم  رد  طـقف  ثیدـح  هدـشن و  تفرعم  قَّلعتم  زا  يرکذ  دوش ، یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
.دوش یم  مه  یهلا  ججح  هب  تبسن  تفرعم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تفرعم  موزل 

، زین وا  ناگدـیزگرب  تخانـش  زا  سپ  تسا ، نآ  هب  تبـسن  میلـست  شریذـپ و  دـنوادخ ، تخانـش  زا  سپ  مدرم  هفیظو  هک  روط  نامه 
رب هک  مامالا - » هفرعم   » ناونع هب  دـشاب ، یم  بجاو  ًـالقن  ًـالقع و  هک  نتفریذـپ  نیمه  .دـشاب و  یم  نآ  لوبق  شریذـپ و  مدرم  هفیظو 

: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .تسا  هدش  ریبعت  تسا -  بجاو  مدرم 

یندَا .ِهَُّوُبنلِاب َو  َُهل  ِهَداهَّشلا  ِلوُسَّرلا َو  ُهَفِرعَم  ُهُدَعب  ُو  ِۀَّیِدُوبُعلِاب . ...  َُهل  ِرارقِالا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِرعَم  ِناسنِالا  یَلَع  اهَبَجوَا  ِِضئارَفلا َو  َلضَفلا  َّنِا 
.َّلَجَوَّزَع (2). ِهللا  َنِم  َِکلذَف  ٍیهَن ، وَا  ٍرمَا  وَا  ٍباتِک  نِم  ِِهب  یتَا  ام  نِا  ِِهتَُّوبُِّنب َو  ِرارقِالا  ِلوُسَّرلا  ِهَفِرعَم 

80 ص :

ح 1. هقلخ ، یلع  هللا  ججح  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 164 ، لوصا  - 1
.رثالا هیافک  زا  راونالاراحب ج 36 ص 407 ح 16 ، - 2
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تفرعم نآ ، زا  سپ  و  ...تسوا .  یگدـنب  هب  رارقا  راـگدرورپ و  تفرعم  ناـسنا ، رب  تاـبجاو  نیرتیرورـض  نیرت و  تلیـضف  اـب  اـنامه 
هدروآ هچ  ره  هکنیا  هب  وا و  تّوبن  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  لوسر  تفرعم  ّدـح  نیرت  نییاپ  .تسوا و  تّوبن  هب  نداد  تداهـش  لوسر و 

.دیامن فارتعا  رارقا و  دشاب ، یم  لجوزع  يادخ  فرط  زا  یهن -  رما و  ای  ینامسآ  باتک  - 

يادـخ فرط  زا  لوسر  یفّرعم  زا  سپ  وا  يرایتخا  لـعف  ناـسنا و  مهـس  نیا ، .تسا و  هدـش  ریـسفت  رارقا »  » هب تفرعم »  » هک مینیب  یم 
هللا یلص  لوسر  تفرعم  زا  سپ  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  هک  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  .دشاب  یم  لاعتم 

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  هدش  هتسناد  بجاو  ملس  هلآ و  هیلع و 

ماقم و هب  میلـست  ادخ و  ناگدیزگرب  تخانـش  رد  تسا  رـصحنم  هک  هدومرف  نّیعم  ار  دوخ  یگدنب  هار  لاعتم  دنوادخ  هکنیا : هصالخ 
.دوش یمن  عقاو  یهلا  هاگرد  لوبقم  قیرط  نیا  زا  زج  سک  چـیه  تدابع  .تسا  هدـش  اطع  ناشیا  هب  راگدرورپ  بناـج  زا  هک  یبصنم 

هب تبسن  اّما  دروآ ، دورف  وا  سّدقم  هاگشیپ  رد  میلست  رـس  دهن و  ندرگ  وا  ّتیبوبر  ادخ و  تفرعم  هب  دوخ  نامگ  هب  یـسک  رگا  سپ 
هدنب تقیقح  رد  دشاب ، هتـسناد  کش  دیدرت و  یّتح  ای  راکنا و  تلاح  هداد ، رارق  دوخ  یگدنب  يارب  دنوادخ  هک  یهار  اهنت  نتفریذـپ 

.دنک یم  دوخ  صیخشت  لیم و  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  هدوبن ، ادخ 

وا هک  تسا  نیا  قح  دراد !؟ یم  زاب  ادخ  یگدنب  باب  نتفریذپ  زا  ار  وا  يا  هزیگنا  هچ  تسا ، راگدرورپ  میلست  ًاعقاو  رگا  یسک  نینچ 
.تسا هتفریذپن  شیوخ  رایتخا  بحاص  لام و  ّبر و  ناونع  هب  ًاتقیقح -  مه -  ار  ادخ 

مالّسلا هیلع  مدآ  رب  هدجس  زا  ناطیش  رابکتسا 

اب دـننک  یم  لایخ  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یتربع  سرد  دـمآ ، شیپ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  نایرج  رد  هک  يا  هنومن 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  یگدنب  ار  ادخ  ناوت  یم  دوخ  هقباس  لیم و 

ُهللا َلاقَف  .َدُجسَی  نَا  یبَاَف  ِدَسَحلا  َنِم  ِِهبلَق  یف  َناک  ام  ُسیلبِا  َجَرخَاََف  .َُهل  اوُدَجَسَف  .َمَدِآل  اوُدُجـُسا  ِهَِکئالَمِلل : یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  َلاق  ... 
ّالَا َکَعَنَم  ام  : » َّلَجَوَّزَع

81 ص :
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َلَّوَا َوُه  ُرابِکتسِالا  .َرَبکَتسا َو  .ُسیلبِا َو  َساق  نَم  ُلَّوَاَف   (1) ٍنیط .» نِم  ُهَتقَلَخ  ٍران َو  نِم  ینَتقَلَخ  ُهنِم  ٌریَخ  اَنَا  : » َلاقَف َُکترَمَا !؟» ِذا  دَُجسَت 
.ٌلَسُرم ٌّیبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  اهَکُدبعَی  َمل  ًهَدابِع  َكُدـُبعَا  اَنَا  َمَدِآل َو  ِدوُجُّسلا  َنِم  ینِفعَا  ِّبَر ، ای  ُسیلبِا : َلاقَف  .اِهب  ُهللا  َیِـصُع  ٍهَیِـصعَم 

: یلاعَت َكَرابَت َو  ُهللا  َلاقَف  .َدُجـسَی  نَا  یبَاَف  .ُدیُرت  ُثیَح  نِم  ُدیُرا ال  ُثیَح  نِم  َدَبُعا  نَا  ُدـیُرا  امَّنِا  .َِکتَدابِع  یِلا  یل  َهَجاح  ال  ُهللا : َلاقَف 
(3)(2) ِنیّدلا .» ِموَی  یِلا  یتَنَعل  َکیَلَع  نِا  َو  ٌمیجَر *  َکَّنِاَف  اهنِم  جُرُخا  »

راکـشآ ار  دوخ  یبلق  تداس  سیلبا  هاگ  نآ  .دندرک  هدجـس  مه  اهنآ  .دینک  هدجـس  مدآ  يور  شیپ  دومرف : هکئالم  هب  لاعتم  يادخ 
نیا زا  ار  وت  زیچ  هچ  مدرک ، هدجـس  هب  رما  ار  وت  هک  هاگ  نآ  : » دومرف لجوّزع  يادـخ  سپ  .دـیزرو  عاـنتما  مدآ  رب  هدجـس  زا  درک و 
درک سایق  هک  یسک  لّوا  نیاربانب  .لگ » زا  ار  وا  يا و  هدرک  قلخ  شتآ  زا  ارم  اریز  .متسه  رتهب  مدآ  زا  نم  : » تفگ تشادزاب »!؟ راک 

راگدرورپ تفگ : سیلبا  سپ  .تسا  هدش  ماجنا  دنوادخ  هب  تبسن  هک  تسا  یتیصعم  نیلّوا  رابکتسا  .دیزرو و  رابکتسا  .دوب و  سیلبا 
هدش هداتـسرف  ربمایپ  بّرقم و  هتـشرف  چـیه  هک  درک  مهاوخ  یتدابع  ار  وت  نم  ضوع ) رد   ) .نادرگ فاعم  مدآ  رب  هدجـس  زا  ارم  نم ،
یم دوخ  هک  یقیرط  زا  طقف  مهاوخ  یم  نم  .مرادـن  وت  تدابع  هب  يزاین  نم  دومرف : ادـخ  .دـشاب  هدرکن  تداـبع  هنوگ  نآ  ار  وت  يا ،
یم وت  هک  زا  : » دومرف لاـعتم  يادـخ  سپ  .تفرن  هدجـس  راـب  ریز  مه  سیلبا  .یهاوخ  یم  وت  هک  هنوگ  نآ  هن  موش ، تداـبع  مهاوخ ،
زور ات  نم  تنعل  .یتسه و  هدش  هدنار  وت  .ورب  نوریب  تشهب  زا  : » دومرف لاعتم  يادخ  سپ  .تفرن  هدجـس  راب  ریز  مه  سیلبا  .یهاوخ 

« .داب وت  رب  ازج 

اّما ّبر .» ای  : » دیوگ یم  دناوخ  یم  ار  ادخ  هک  هاگ  نآ  تسا و  هدوبن  وا  ّتیبوبر  ادـخ و  ییادـخ  رکنم  رهاظ  هب  ناطیـش  هک  مینیب  یم 
، دـیامن فارتـعا  رارقا و  ناـشیا ) تفـالخ  اـهنآ  سأر  رد  و   ) مالـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  ادـخ  هفیلخ  لـیاضف  هب  تساوخ  یمن  نوـچ 

.تادخ یگدنب  يارب  دوب ، هدرک  رّرقم  دنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  ار  يرگید  ریسم  (4) و  دیزرو رابکتسا 

82 ص :

.12 (/ 7) فارعا - 1
77 و 78. (/ 38  ) ص - 2

.یمق ریسفت  زا  راونالاراحب ج 11 ص 141 ح7 ، - 3
میظعت و تهج  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجـس  هب  دـنوادخ  رما  تسا  لوقنم  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  يدّدـعتم  ثیداحا  قباـطم  - 4

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  دنیامن ، فارتعا  رارقا و  ناشیا  تلیـضف  هب  ناگدننک  هدجـس  هکنیا  هدوب و  ترـضح  نآ  تشادگرزب 
لقن هب  قئاقدلا ج 1 ص 355  زنک  ریسفت  «. ) ِهَلیضَفلِاب َمَدآل  ًافاِرتعا  ِنکل  : » تسا نینچ  مالسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجس  بوجو  هجو  هرابرد 

مالـسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  راونا  لماح  ناشیا  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تلیـضف  هّتبلا  جاجتحالا ) زا 
دیزرو و فاکنتسا  مدآ  رب  هدجس  زا  دنک ، عضاوت  عوضخ و  هسّدقم  راونا  نیا  ربارب  رد  تساوخ  یمن  نوچ  مه  ناطیـش  تسا و  هدوب 

ًامیظعَت َمَدآل  ِدوُجُّسلِاب  َهَِکئالَملا  ُهللا  َرَمَا  تسا : نینچ  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شیامرف  زا  یتمسق  .دش  رفاک 
َعَـضاوَتَی نَا  یبَا  [ 34 (/ 2  ) هرقب « ] ُسیلبِا ّاِلا  اودَجَـسَف   » .َقافآلا اَهُراونَا  َّمَع  دَـق  یتَّلا  ِحابـشَالا  َکـِلِتل  ًءاـعِو  ُهَلَعَج  نَاـِب  ُهَلَّضَف  دَـق  ُهَّنَا  َُهل َو 

َنِم ِهِرُّبَکَت  َِکلذ َو  ِهئابِِاب  َناک  َعَّفَرَت َو  َرَبکَتـساَف َو  اهُّلُک  ُهَِکئالَملا  ِتَعَـضاوَت  دَـق  ِتیَبلا َو  َلـهَا  اـنِراونَِال  َعَضاوَتَی  نَا  ِهللا َو  ِهَمَظَع  ِلـالَِجل 
ببـس هک  دیمهف  ناوت  یم  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  زا  هرهابلا ) تایآلا  حرـش  زا  لقن  هب  قئاقدلا ج 1 ص 358  زنک  ریـسفت   ) .َنیِرفاکلا

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 101 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_82_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_82_4
http://www.ghaemiyeh.com


مهیلع موصعم  هدراهچ  هسّدقم  راونا  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  یهلا -  يافلخ  تاماقم  لیاضف و  هب  وا  فارتعا  مدع  ناطیـش  رفک 
.تسا هدوب  مالسلا -
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دصق هب  هک  تسا  تدابع  یلمع  اهنت  دوش و  تعاطا  وا  رما  هک  تسا  نیا  ادخ  یگدنب  تقیقح  حور و  هک  یلاح  رد  درک )!( داهنـشیپ 
شالت يرگید  قولخم  ای  ناسنا  ای  ناطیش  ردق  ره  دشابن ، نینچ  رگا  .دوش  ماجنا  وا  تساوخ  هب  تبسن  میلـست  دایقنا و  وا و  رما  لاثتما 
یگدنب هار  .تسا  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  نایـصع  یـشکرس و  هکلب  تسین  ادخ  تدابع  شتمحز  شالت و  دـشکب ، تمحز  دـنک و 

ناگدیزگرب یهلا  بصنم  شریذـپ  میلـست و  رد  رـصحنم  ار  نآ  زین  وا  ددرگ و  یم  نّیعم  صّخـشم و  ادـخ  دوخ  هلیـسو  هب  اهنت  ادـخ 
.تسا هدرک  شیوخ 

دنوادخ هب  ناطیش  نتشادن  یبلق  نامیا 

تبسن لماک  میلست  نآ ، همزال  دشاب ، هدروآ  نامیا  گرزب  يادخ  هب  ًابلق  هکلب  دشابن ، نابز  هب  رارقا  ّدح  رد  صخـش  نامیا  رگا  يرآ ؛
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  رما  هب 

هیلع و هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدـهَع  یلَع  َنیِقفانُملا  ُنامیا  َناک  امَک  ِللِاب ، ِناسّ ٌنامیا  َو  ِبلَقلِاب ، ٌنامیا  ِنیَهجَو : یلَع  ُنوُکَیدَـق  َنامیالا  َّنِا 
نَم .ِّبَّرِلل َو  ُمیلسَّتلا  َوُه  ِبلَقلِاب  ُنامیالاَف  .مُُهبُوُلق  نِمُؤت  َمل  مِِهتَنِسلَِاب َو  اُونَمآ  مُهَّنِاَف  .ُفوَخلا  ُمُهَلَمَش  ِفیَّسلِاب َو  مُهَرَهَق  اَّمل  مّلس  هلآ و 

ُمُهعَفنَی مَلَف  مِِهئاِیبنَا  ِهَعاط  نَع  ِمَمُالا  ُرَثکَا  َرَبکَتسا  َمَدِآل َو  ِدوُجُّسلا  ِنَع  ُسیلبِا  َرَبکَتـسا  اَمَک  .ِهِرمَا  نَع  ِربکَتـسَی  َمل  اهِِکلاِمل ، َرُومُالا  َمَّلَس 
امَک ُدیحوَّتلا 
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َنِم ِنیکمَّتلا  اینُّدـلا َو  ِفُرخُز  َریَغ  اِهب  دُِری  َمل  ٍماـع  ِفـالآ  ًهََعبرَا  ًهَدِـحاو  ًهَدجَـس  َدَجَـس  ُهَّنِاَـف  .َلـیوَّطلا  ُدوُجُّسلا  َکـِلذ  َسیلبِا  عَفنَی  َمل 
.ِهَرِظَنلا (1)

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  تسا  نیقفانم  نامیا  دننام  مود ) لکش   ) .ینابز نامیا  یبلق و  نامیا  تسا : تروص  ود  هب  نامیا 
اّما دوبن  نمؤم  ناشیاهلد  یلو  دندروآ  نامیا  نابز  اب  نانآ  .تفرگ  ارف  ار  اهنآ  سرت  درک و  هبلغ  ناشیا  رب  ریشمش  اب  یتقو  ملـس  هلآ و 
وا نامرف  زا  دـنک ، راذـگاو  شرایتخا  بحاص  هب  ار  اهراک  هک  یـسک  .راـگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  میلـست  زا  تسا  تراـبع  یبلق  ناـمیا 

یچیپرـس دوخ  ناربمایپ  تعاطا  زا  اـهتما  رتشیب  هکناـنچنآ  درک و  یچیپرـس  مدآ  رب  هدجـس  زا  سیلبا  هکناـنچنآ  دـنک ؛ یمن  یچیپرس 
.درکن هدیاف  وا  يارب  سیلبا  ینالوط  هدجـس  هک  روط  نامه  تشادن ؛ ناشیا  يارب  يا  هدیاف  دیحوت  هب  داقتعا  تهج  نیمه  هب  دندرک و 

.دوبن دهدب ، تلهم  وا  هب  دنوادخ )  ) هکنیا ایند و  تنیز  بسک  زج  وا  فده  اّما  دیشک ، لوط  لاس  رازه  راهچ  هک  درک  هدجس  کی  وا 

دیامرف یم  ترـضح  اجنیا  رد  .درک  ار  تمایق  زور  ات  ندنام  هدنز  ياضاقت  ادخ ، هاگرد  زا  ندش  هدـنار  زا  سپ  ناطیـش  هک  میناد  یم 
نیا و  ( 2  ) دوش هدروآرب  شیاـضاقت  دـهاوخب ، تلهم  ادـخ  زا  يزور  رگا  هک  دوب  نیمه  رطاـخ  هب  هلاـس  رازه  راـهچ  هدجـس  نآ  هک 

شراک هب  درک ، یم  ظفح  شزغل  زا  ار  وا  دـیاب  هک  اجنآ  درکن و  يا  هدـیاف  ناطیـش  يارب  هدجـس  نآ  .تسین  يویند  تنیز  زج  يزیچ 
نیشیپ ياهتما  رثکا  تیعـضو  دوب  روط  نیمه  .دزاس و  ادخ  ضحم  هدنب  ار  وا  ات  دوبن  يو  لمعرد  یگدنب  حور  هکنیا  رطاخ  هب  دماین ؛

هب تلالـض  يداو  زا  ار  اهنآ  درکن و  هدیاف  ناشیارب  زین  دیحوت  نامه  دـندشن ، دوخ  ناربمایپ  میلـست  نوچ  دـیحوت ، لوبق  دوجو  اب  هک 
.درواین تیاده  ریسم 

هک تسا  هّیهلا  ججح  ناربمایپ و  هب  ندش  میلست  انامه  تاجن  هار  اهنت  سپ 

.ي
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.دنتسه راگدرورپ  ناگدیزگرب 

دنوادخ ياهتّجح  يارب  یهّللا  هفیلخ  ماقم 

هراشا

: میناوخ یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تقلخ  دروم  رد  .تسا  هداد  بقل  هللا » هفیلخ   » ار دوخ  ّصاخ  ناگدیزگرب  دنوادخ 

(1) «. ًهَفیلَخ ِضرَالا  ِیف  ٌلِعاج  ّینِا  ِهَِکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ِذا  «َو 

.مهد یم  رارق  ار  يا  هفیلخ  نیمز  رد  نم  دومرف : ناگتشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  هاگ  نآ  و 

دهاوخب وا  ات  درادن  سک  چیه  اب  یتّیخنس  هک  دنوادخ  تسا ؟ هدش  هدناوخ  ادخ » هفیلخ   » مالّـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  تبـسانم  هچ  هب 
؟ تسانعم هچ  هب  اجنیا  رد  تفالخ  سپ  .ددرگ  ادخ  نیشناج 

یم ماجنا  نیشناج  تسد  هب  وا  روما  همه  دشابن ، صخـش  نآ  هب  یـسرتسد  یتقو  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  صخـش  کی  نیـشناج 
هّتبلا .ددرگ  یم  رّسیم  راک  نیا  هفیلخ  هب  عوجر  اب  هک  دنناد  یم  دنشاب ، هتـشاد  یطابترا  هنَع  فَّلَُخم  اب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دوش و 

لیم و اب  ادخ  يوس  هب  هدنب  زا  ینیفرط  طابترا  هار  دش  نایب  ًالبق  هکنانچ  یلو  دوش ، یمن  بیاغ  دوخ  تاقولخم  زا  هاگ  چـیه  دـنوادخ 
يارب یهار  دوخ  هک  میریگب  ار  يزیچ  نامه  وا  زا  ات  مینک  یم  هعجارم  وا  هفیلخ  هب  تسا  نینچ  نوچ  .دوش و  یمن  زاـب  ناـسنا  راـیتخا 

نآ ریغ  اب  ادخ  مالک  صیخـشت  رد  دشاب و  یم  عّلطم  ادخ  تساوخ  زا  دراد و  طابترا  ادـخ  اب  هک  تسوا  .میرادـن  شندروآ  تسد  هب 
 . تسا ناما  رد  یناطیش  تائاقلا  ریثأت  زا  دنک و  یمن  هابتشا 

ادخ هفیلخ  تمصع 

زا ریغ  دوش و  یم  قـالطا  دنتـسه ، وا  هدـیزگرب  هک  یهلا  موصعم  ياـهتّجح  رب  طـقف  هللا » هفیلخ   » ریبـعت هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
هب انعم  نیمه  هب  هللا » هفیلخ   » زین مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  .تسناد  تفـص  نیا  هب  فوصوم  ناوت  یمن  ار  سک  چیه  ناشیا 

.0 راک
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ثحب دروم  هیآ  ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  یمارگ  ّدج  زا  مالّـسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  .تسا  هتفر 
: دنا هداد  حیضوت  نینچ  ار 

.یضرَا یف  مِهیَلَع  یل  ًهَّجُح  ُنوکَیَف  مِهیَلَع  یل  ًهَفیلَخ » ِضرَالا  ِیف  ٌلِعاج  ّینِا  : » َلاق

.دشاب یم  منیمز  رد  ناشیا  رب  نم  تّجح  وا  سپ  مهد  یم  رارق  اهنآ  رب  يا  هفیلخ  دوخ  يارب  نیمز  رد  نم  دومرف : لاعتم ) يادخ  )

: دومرف هک  تسا  هدمآ  لاعتم  يادخ  شیامرف  زا  يرگید  تمسق  ثیدح ، همادا  رد 

یـضرَا یف  یقلَخ  یلَع  یئافَلُخ  مُُهلَعجَا  .َنیدَتهُم  ًهَِّمئَا  َنیِحلاص َو  ًادابِع  َنیلَـسُرم َو  َءایبنَا  ُهَتُّیِّرُذ  ُلَعجَا  يدَِـیب  ًاقلَخ  َُقلخَا  نَا  ُدـیُرا  ّینِإ 
.یل (1) ًهَّجُح  مُُهلَعجَا  یلیبس َو  ِقیرَط  یِلا  مِِهب  َنوُُکلسَی  یتَعاط َو  یِلا  مُهَنوُدهَی  یباذع َو  مُهَنُورِذُنی  یصاعَملا َو  ِنَع  مُهَنوَهنَی 

هتـسیاش و ناگدـنب  هدـش و  هداتـسرف  ناربماـیپ  ار  وا  نادـنزرف  هک  منیرفاـیب  دوخ  تسد  هب  یقولخم  مهاوخ  یم  دـنوادخ )  ) نم اـنامه 
هتـشاد و زاب  ناهانگ  زا  ار  اهنآ  ات  مهد  یم  رارق  منیمز  رد  مناگدیرفآ  رب  دوخ  نانیـشناج  ار  ناشیا  .مهد  رارق  هتفای  تیادـه  نایاوشیپ 

دوخ تّجح  ار  دوخ ) نانیشناج   ) اهنآ نم  دندروآ و  نم  هار  هب  ار  ناشیا  دننک و  ناشتیاده  نم  زا  تعاطا  هب  دنناسرتب و  نم  باذع  زا 
.مهد رارق 

هب فصو  نیا  نداد  تبـسن  نیاربانب  دراد و  یهلا  هدیزگرب  ياهتّجح  هب  صاصتخا  یهّللا  هفیلخ  نأش  هک  تسا  نشور  ترابع  نیا  رد 
.تسین لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  اهناسنا ، همه 

اهنت هک  وا  هفیلخ  هب  اّما  مشاب  ادـخ  هدـنب  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب  دریگب و  هدـیدان  ار  نآ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  تسا  نأش  نیمه 
دـنوادخ و راکنا  تقیقح  رد  وا ، هب  ندـشن  میلـست  هفیلخ و  راکنا  نوچ  .دوش  یمن  يزیچ  نینچ  مرادـن  يراک  تسوا ، یگدـنب  باـب 

.2 .تسوا ّتیبوبر 
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یهلا يافلخ  تخانش  نتشاد  تّیقیرط  تّیعوضوم و 

نتفریذپ دراد و  ادخ  ماکحا  فشک  يارب  ّتیقیرط »  » هبنج طقف  یهلا  نالوسر  افلخ و  هب  میلست  هک  درک  روصت  دیابن  نایب  نیا  زا  هّتبلا 
یهلا نأـش  نتفریذـپ  لّوا  هجرد  رد  هتـساوخ  ادـخ  هچنآ  هکلب  تسین ؛ نینچ  ریخ ، .درادـن  یتـّیمها  هسفن  یف  ناـشیا  تماـما  اـی  تّوبن 

هب رارقا  ّتیقیرط .»  » مه دراد و  ّتیعوضوم »  » مه اهنآ  لوبق  ینعی  .تسا  ناشیا  قیرط  زا  یهلا  تاروتسد  ذخا  سپس  شناگدیزگرب و 
 - تسا عقاو  یهلا  ياـضر  ردـص  رد  دراد و  رارق  ادـخ ، تفرعم  نتفریذـپ  زا  سپ  تاـبجوم ، همه  سأر  رد  ناـشیا  تماـما  اـی  تّوـبن 

روما هّیلک  رد  یهلا  طخـس  اضر و  فشک  زین  نآ  زا  سپ  و  دـیدرگ -  لقن  ًالبق  نآ  زا  يا  هنومن  هدـش و  هراشا  ثیداحا  رد  هکنانچنآ 
یهلا ناگدیزگرب  نیا  هب  تبسن  ار  هفیظو  ود  ره  رواب ، ادخ  نمؤم و  صخش  اذل  .تسا و  ریذپ  ناکما  ناشیا  هب  هعجارم  قیرط  زا  طقف 
ماـما .دوش  یم  راـهظا  ناـشیا  قیرط  زا  هچنآ  نتفریذـپ  مه  ناـشیا و  یهلا  بصنم  ماـقم و  هب  میلـست  اـهنآ و  دوخ  نتفریذـپ  مه  دراد ؛

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

َّنِا .ًامارَح َو  َُهل  مِّرَُحی  َمل  ًالالَح َو  َّلُِحی ِهللا  َمل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یِّبَّنلا  ِهَفِرعَم  ِریَِغب  َمارَحلا  ُمِّرَُحی  َلالَحلا َو  ُّلِـحَی  ُهَّنَا  َمعَز  نَم 
َمل ِّلَُصی َو  َمل  َِکلذ ؛ نِم  ًائیَـش  لَعفَی  مَلََف  ُهَتَعاط ، ِهیَلَع  ُهللا  َضَرَتفا  ِنَم  ِهَفِرعَم  ِریَِغب  ُهَّلُک  َِکلذ  َلَعَف  َرَمَتعا َو  َّجَـح َو  یّکَز َو  یّلَـص َو  نَم 

ٌهالَص َُهل  َسَیل  .ًالالَح  َّلُِحی ِهللا  َمل  ًامارَح َو  ِهِّلل  مِّرَُحی  َمل  رَّهَطَتَی َو  َمل  َِهبانَجلا َو  َنِم  لِسَتغَی  َمل  رِمَتعَی َو  َمل  َّجِحَی َو  َمل  ِّكَُزی َو  َمل  مُصَی َو 
َرَمَا ِِهتَعاِطب َو  ِهِقلَخ  یلَع  َّزَع  َّلَـج َو  َهللا  َّنَم  ٍلُـجَر  ِهَفِرعَِمب  َنوُکَی  ُهُّلُک  َکـِلذ  اـمَّنِا  .ٌّجَـح َو  ـال  ًهاـکَز َو  َُهل  ـال  .َدَجَـس َو  نِا  َعَکَر َو  نِا  َو 

(1) .َهللا َعاطَا  ُهنَع ، َذَخَا  ُهَفَرَع َو  نَمَف  .ُهنَع  ِذخَالِاب 

رد هتـسناد ، مارح  ار  مارح  لـالح و  ار  لـالح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تبـسن  تفرعم  نودـب  دـنک  ناـمگ  هک  یـسک 
ماجنا ار  هرمع  جح و  تاکز و  زامن و  لمع  هک  یسک  .تسا و  هتسنادن  مارح  ار  ادخ  مارح  چیه  لالح و  ار  ادخ  لالح  چیه  تقیقح 

زا کی  چیه  تقیقح  رد  دَروآ ، اج  هب  هدرک ، بجاو  ار  وا  زا  تعاطا  دنوادخ  هک  یسک  هب  تبـسن  تفرعم  نودب  ار  اهنیا  همه  دهد و 
.عزامن هن  تسا ؛ هدادن  ماجنا  ار  لامعا  نیا 
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تسا و هدومن  تراهط  بسک  هن  هدرک و  تبانج  لسغ  هن  هدروآ و  اج  هب  هرمع  جـح و  هن  هداد و  تاکز  هن  هتفرگ ، هزور  هن  هدـناوخ ،
یمن تاکز  دـنک ؛ دوجـس  عوکر و  هک  دـنچ  ره  درادـن ، زامن  یـسک  نینچ  .تسا  هتـسنادن  لالح  ار  وا  لـالح  مارح و  ار  ادـخ  مارح 

تعاطا رطاخ  هب  مدرم  رب  لجوزع  هک  یـسک  تفرعم  اب  هارمه  هطـساو و  هب  رگم  تسین  اهنیا  همه  .دهد  یمن  ماجنا  مه  جح  دزادرپ و 
رد دریذپب ، دیوگ  یم  وا  هچنآ  دشاب و  هتشاد  ار  وا  تفرعم  هک  یسک  نیاربانب  .تسا  هداد  ار  وا  زا  يوریپ  روتـسد  هداهن و  ّتنم  وا ، زا 

.تسا هدرک  ار  ادخ  تعاطا  عقاو 

ناشیا تاروتـسد  هب  ندرک  لمع  فرِـص  هب  ناوت  یمن  ذـخا .»  » مه و  تفرعم »  » مه تسا ؛ مزال  تداعـس  يارب  طرـش  ود  ره  نیارباـنب 
، دنتسین رشب  هب  یهلا  ماکحا  ندیسر  يوگدنلب  هلیسو و  اهنت  اهنآ  يایـصوا  ناربمایپ و  ینعی  .تشادن  ناشدوخ  هب  يراک  درک و  افتکا 
، اهنآ هب  یقیقح  میلست  هک  تساذل  .تسادخ و  یگدنب  طرش  فاصوا -  هب  صخش و  هب  اهنآ -  دوخ  تخانـش  نأش ، نیا  زا  ریغ  هکلب 

.دریگ یمن  رارق  یهلا  نارفغ  وفع و  دروم  هجو  چیه  هب  هنیمز  نیا  رد  یهاتوک  دریگ و  یم  رب  رد  مه  اب  ار  یگژیو  ود  ره  تقیقح  رد 

ادخ هفیلخ  ماقم  هب  تبسن  کش 

بناج زا  دشاب ، هتـشاد  مه  کش  یّتح  یهلا  يافلخ  يدادادخ  ماقم  هب  تبـسن  یـسک  رگا  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  میلـست  نیا  ّتیمها 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  .دریگ  یمن  رارق  یهّجوت  تیانع و  چیه  دروم  راگدرورپ 

، دومن یم  بلط  ار  یتجاح  درک و  یم  اعد  ادـخ  هاگرد  هب  بش  لهچ  اهنآ  زا  مادـک  ره  رگا  هک  دـندوب  يا  هداوناخ  لیئارـسا  ینب  رد 
اور شتجاح  یلو  دومن  اعد  درک و  دّجهت  بش  لهچ  دوخ ، هتساوخ  يارب  ناشیا  زا  یکی  هکنآ  ات  .تشگ  یمن  رب  یلاخ  تسد  زگره 

یسیع ترضح  .دومن  اعد  تساوخرد  وا  زا  درک و  هیالگ  دوخ  لاح  زا  ناشیا  دزن  دیسر و  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تمدخ  .دشن 
: دومرف نینچ  شربمایپ  خساپ  رد  ادخ  .درک  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  هاگ  نآ  داتسیا ، زامن  هب  درک و  تراهط  بسک  مه 

َِرثَتنَت ُهُُقنُع َو  َعِطَقنَی  یّتَح  یناعَد  وَلَف  .َکـنِم  ٌّکَـش  ِِهبلَق  یف  یناـعَد َو  ُهَّنِا  .ُهنِم  یتُوا  يذَّلا  ِباـبلا  ِریَغ  نِم  یناـتَا  يدـبَع  َّنِا  یـسیع ، اـی 
.َُهل ُتبَجَتسا  اَم  ُُهِلمانَا ،
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وت هب  تبسن  شبلق  رد  هک  تسا  هدناوخ  ارم  یلاح  رد  وا  .تسا  هدمآ  دمآ ، نم  دزن  ناوت  یم  هک  يرد  نآ  ریغ  زا  نم  هدنب  یسیع ، يا 
.داد مهاوخن  ار  وا  باوج  نم  دتفیب ، شناتشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  هکنیا  ات  دناوخب  ارم  ردق  نآ  رگا  نیاربانب  .دراد  کش 

ُعداَف .َتُلق  ام  ِهللا  َناک َو  دَق  ُهَتَِملَک ، ِهللا َو  َحوُر  ای  لاقَف : هِِّیبَن ؟ نِم  ٍّکَش  یف  َتنَا  َکَّبَر َو  وعدَت  لاقَف : مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ِهَیِلا  َتَفَتلاَف 
.ِِهتَیب (1) ِلهَا  ِّدَح  یف  َراص  ُهنِم َو  َِلبَق  ِهیَلَع َو  ُهللا  َباتَف  مالّسلا  هیلع  یسیع  َُهل  اعَدَف  .یّنَع  ِِهب  َبَهذَی  نَا  یل )  ) َهللا

ادخ حور  يا  تفگ : يراد ؟ کش  وا  ربمایپ  هرابرد  هک  یلاح  رد  یناوخ  یم  ار  تراگدرورپ  دومرف : درک و  صخش  نآ  هب  ور  یسیع 
اعد شیارب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  .دربب  نیب  زا  ارم  ّکش  ات  ناوخب  ار  ادخ  سپ  .یتفگ  هک  دوب  روط  نامه  ادـخ  هب  مسق  وا ، هملک  يا  و 

.تفرگ رارق  شا  هداوناخ  دارفا ) ریاس   ) هبتر رد  مه ) وا   ) تفریذپ و وا  زا  دیشخب و  ار  وا  ادخ  درک و 

یم یهلا  هاگرد  زا  ندش  هدنار  ثعاب  ادخ ، تّجح  ربمایپ و  هب  تبـسن  میلـست  رد  ندرک  یهاتوک  رادـقم  نیمه  هک  دوش  یم  هظحالم 
نآ .دیآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  میلـست ، هفیظو  رد  یلدود  دیدرت و  رطاخ  هب  دش -  نایب  ًالبق  هک  روط  نامه  کش - »  » تلاح .ددرگ 

ّکش ات  دیامن  تساوخرد  ادخ  زا  هک  درک  اضاقت  دوخ  نامز  ربمایپ  زا  اّما  دید ، یمن  ریـصقت  یب  ار  دوخ  هکنیا  اب  لیئارـسا  ینب  زا  درف 
.درب نیب  زا  ار  وا  ّکش  مه  ادخ  و  دربب ، نیب  زا  ار  وا 

ناسنا دـیاب  .دوش  یم  طوبرم  ناسنا  دوخ  رایتخا  هب  تسین ، يرایتخا  رما  کش »  » دوخ هکنیا  نیع  رد  ناـسنا ، رد  کـش  شیادـیپ  سپ 
هطرو رد  ناسنا  یگـشیمه  شزغل  ثعاـب  تسا  نکمم  هفیظو ، زا  تلفغ  یهّجوت و  یب  ندرک و  یهاـتوک  يا  هظحل  هک  دـشاب  بقارم 

نآ زا  هاگ  چـیه  اسب  هچ  هکلب  دوش ، تاجن  لها  ددرگ و  ناسنا  ریگتـسد  ادـخ  فطل  هک  تسین  مولعم  نآ  زا  سپ  .ددرگ و  تکـاله 
.9 .تسین زیاج  مه  هظحل  کی  یهلا ، ناگدیزگرب  هب  ندش  میلست  رد  ریصقت  اذل  .ددرگن  جراخ  لاح 
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ادخ ِناگدیزگرب  ياه  هدیزگرب 

هراشا

هک دنتسه  ییاهیگژیو  ياراد  ناشیا  موصعم  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یهلا ، ناگدیزگرب  همه  نایم  رد 
هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .تسناد  اـه  هدـیزگرب  نآ  هدـیزگرب  ار  ناـشیا  ناوـت  یم  اذـل  و  تسا ، هدرک  زاـتمم  نارگید  زا  ار  اـهنآ 
رد یبلاـطم  يواـح  هک  دوـب  هدرب  ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  يا  هتـشون  مالّـسلا  هـیلع  مدآ  ترـضح  یّـصو  مالّـسلا  هـیلع  ثیـش  ترـضح 
هک نآ  تاراـبع  یـضعب  هب  اـم  .دوب  نیریاـس  رب  مالّـسلا  مهیلع  موـصعم  هدراـهچ  يرترب  یهلا و  يایـصوا  اـیبنا و  تاـماقم  صوـصخ 

تارابع نیا  اب  روکذـم  هفیحـص  .مینک  یم  هراشا  اجنیا  رد  .تسا  ناشیا  هب  دـنوادخ  ياهباوج  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  تالاؤس 
: دوش یم  زاغآ 

ٌلِّزَنُم یلُـسُر َو  مِهیف  ٌثِعاب  ّینِا  الَا  .یتَّجُح  مُُهتمَزلَا  .یتَدابِِعل َو  يدابع  ُتقَلَخ  ...ُموُّیَقلا .  ُّیَحلا  انَا  اـِّلا  َهِلا  ـال  .میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 
 . ...یلُسُر ِمَتاخ  یّیبَن َو  َدَمحَا  یِلا  ٍرََشب  نِم  ٍروکذَم  ِلَّوَا  نَُدل  نِم  َِکلذ  ُمِربُا  .یُبتُک  مِهَیَلع 

.مدیرفآ و دننک  یگدنب  ارم  هکنیا  يارب  ار  مناگدنب  ...متـسه .  مویق  ّیح  هک  نم  زج  تسین  يدوبعم  .نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
رب ار  دوخ  ياهباتک  درک و  مهاوخ  ثوعبم  اهنآ  نایم  رد  ار  مناگداتـسرف  نم  هک  شاـب  هاـگآ  .متخاـس  ماـمت  ناـنآ  رب  ار  دوخ  تّجح 
یم ماکحتـسا  تسه ، ما  هداتـسرف  نیرخآ  نم و  ربمایپ  هک  دـمحا »  » ات رـشب  درف  نیتسخن  نامز  زا  ار  راـک  نیا  مداتـسرف و  ورف  ناـشیا 

 . ...مشخب

: تسا هدمآ  نینچ  نآ  زا  سپ 

.مُُهثِراو مُُهِبقاع َو  ُدَمحَا  .َِکتَّیِّرُذ َو  نِم  َّلُک  َلاق : َتفَّرَش ؟ َتعَفَر َو  يذَّلا  اذه  ُدَمحَا  نَم  َو  ُلُسُّرلا ؟ ِءالُؤه  نَم  مالّسلا : هیلع  ُمَدآ  َلاق 

ادخ تسیک ؟ يا  هدرک  فیرش  هبترم و  دنلب  ار  وا  هک  دمحا  و  دنتسه ؟ یناسک  هچ  ناگداتسرف  نیا  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
.تسا ناشیا  ثراو  اهنآ و  نیرخآ  دمحا  .دنتسه و  وت  نادنزرف  زا  اهنیا  همه  دومرف :

.ًاعیمَج َدَمحَِال  اُهلَمکَا  اهُمَظنَا َو  ًهعیرَش  َنیثالَث  ٍهئَاِِمثالَِثب َو  َِکلذ  یّفَُقا  َُّمث  .يدیحوَِتب  َلاق : مُُهلِسُرم ؟ مُُهثِعاب َو  َتنَا  اِمب  ِّبَر  ای  َلاق :

دزن  ) ینک و یم  ثوعبم  يراک  هچ  هب  ار  ناشیا  نم ، راگدرورپ  يا  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  مدآ 
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مّظنم هک  مهد  یم  رارق  تعیرـش  یـس  دصیـس و  نآ  لاـبند  هب  .دـننک و  توعد  نم  دـیحوت  هب  هکنآ  يارب  دومرف : یتسرف ؟ یم  مدرم )
.دشاب یم  دمحا  يارب  اهنآ  نیرتلماک  نیرت و 

هئارا مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  رون ، زا  یحابـشا  لکـش  هب  ناشیا  يایـصوا  اب  هارمه  ار  لُسُر  ایبنا و  ياهتروص  لاعتم  يادخ  سپس 
رترب و نارگید  هب  تبسن  ار  یخرب  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یفّرعم ، نیا  رد  .دیامن  یم  یفّرعم  ناشیا  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  دنک و  یم 

: دوش یم  هداد  خساپ  نینچ  دنک ، یم  لاؤس  ار  نآ  ّتلع  راگدرورپ  زا  یتقو  هک  دنیب  یم  رترّونم 

، ُنوکَی َفیَک  َنوُکَی  اّمِم  نُکَی  َمل  ام  ُمَلعَا  .ِبُولُقلا  ِتارَمـضُم  ِبُویُغلا َو  ُِملاع  ُمیکَحلا ، ُزیزَعلا  ُمیحَّرلا  ُنمحَّرلا  اَنَا  ّاِلا  َهِلا  .ُهللا ال  اَنَا  ّینِا 
.ُنوُکَی َفیَک  َناک  َول  ُنوُکَی  ام ال  َو 

هچنآ .تساهلد  نورد  رد  هچنآ  هب  ملاع  اه و  یناهنپ  زا  هاگآ  میکح ، تّزع و  اب  نابرهم  هدنشخب  تسین ، نم  زج  يدوبعم  هک  هللا  منم 
دوجوم رگا  هک  مناد  یم  تسین ، دوجوم  هک  مه  ار  هچنآ  .دوب و  دهاوخ  هنوگچ  هک  مناد  یم  دوش ، یم  دوجوم  یلو  درادـن  دوجو  ار 

.دوب هنوگچ  دش ، یم 

ُتلَعَجَف .یلُـسُر  یئاـِیبنَا َو  نِم  یقلَِخل  َحَـصنَا  ـال  یل َو  َعَوطَا  مِهیف  َرَا  مَلَف  يداـبِع ، ِبُوُلق  یلَع  یملِع  یف  يدـبَع -  اـی  ُتعَلَّطا -  ّینِا  َو 
 . ...ییحَو یَتلاسِِرب َو  ایارَبلا  یَلَع  مُُهتیَفَطصا  یتَّجُح َو  َءبِع  مُُهتمَزلَا  یتَِملَک َو  یحوُر َو  مِهیف  ِکلِذل 

تبـسن رت و  عیطم  نم  هب  تبـسن  هک  یناسک  اهنآ  نایم  رد  سپ  مدرک ، ادیپ  عالطا  مناگدنب  ياهلد  رب  دوخ ، ملع  رد  نم  نم ، هدـنب  يا 
رارق ناشیا  رد  ار  دوخ  هملک  حور و  تهج  نیمه  هب  سپ  .مدیدن  دنشاب ، نم  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  زا  رت  هاوخریخ  نم  تاقولخم  هب 

هب ارم  یحو  تلاسر و  ات  مداد  رارق  قیالخ  رب  دوخ  هدـیزگرب  ار  اهنآ  متـشاذگ و  اـهنآ  شود  رب  ار  دوخ  تّجح  راـب  ینیگنـس  مداد و 
 . ...دنناسرب ناشیا 

یهلا يایبنا  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  يرترب 

ریاـس هـب  تبـسن  مالّـسلا  هـیلع  موـصعم  هدراـهچ  يرترب  ثیدـح  هـمادا  رد  .دـیدرگ  ناـیب  یهلا  ناگدـیزگرب  هـمه  لـیاضف  اـجنیا  اـت 
.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  ناگدیزگرب 
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یلَع ُُهترَتخاَف  .یتَِصلاخ  یتَرَیِخ َو  ٍدَّمَُحم  نِم  یقلَِخل  َحَصنَا  یل َو ال  َعَوطَا  مِهیف  دِجَا  مَلَف  یلُسُر ، نِم  َنیَفَطصُملا  ِبُوُلق  یلع  ُتعلَّطا  َُّمث 
َهَثَرَو مُُهتلَعَج  ِِهب َو  مُُهتقَحلَاَـف  ِِهبلَق  ِهَفِـص  یلَع  ِهِدـَعب  نِم  یئاـّللا  ِِهتَّماـح  َبُوُلق  َِکلذَـک  ُتدَـجَو  َُّمث  .يرکِذ  یِلا  ُهَرکِذ  ُتعَفَر  یملِع َو 
.ًاَدبَا (1) مِِهتَّدَوَم  ِلبَح  يدیحوَِتب َو  ًامِصَتعُم  ینَیَِقل  نِم  يراِنب  َبِّذَُعا  نِا ال  یب  ُتَیلآ  .يرون َو  یتَمکِح َو  َناکرَا  ییحَو َو  یباتِک َو 

هب تبسن  رت  هاوخریخ  نم و  هب  تبسن  رت  عیطم  ار  یـسک  اهنآ  نایم  رد  متفای و  یهاگآ  منالوسر  زا  دوخ  ناگدیزگرب  ياهلد  رب  سپس 
مان دای و  هارمه  ار  وا  دای  مان و  مدیزگرب و  ار  وا  دوخ  ملع  اب  سپ  .متفاین  تسا  نم  هدـش  صلاخ  هدـیزگرب و  هک  دـمحم  زا  متاقولخم 

( نارگید زا  رت  هاوخریخ  رت و  عیطم   ) وا بلق  نوچمه  وا ، زا  سپ  ار  وا  ناکیدزن  تیب و  لها  ياهلد  سپـس.مداد  رارق  هبترم  دـنلب  دوخ 
هب .مداد و  رارق  شیوخ  رون  تمکح و  ناـکرا  دوخ و  یحو  باـتک و  ثراو  ار  اـهنآ  متخاـس و  قحلم  وا  هب  مه  ار  اـهنآ  سپ  متفاـی ،
هاگ چیه  دنک ، تاقالم  ارم  لاح  نیا  اب  دنز و  گنچ  اهنآ  ّتبحم  نامـسیر  نم و  دیحوت  هب  هک  ار  سک  ره  هک  مدرک  دای  مسق  مدوخ 

.منکن باذع  دوخ  شتآ  هب 

ناگدیزگرب ياه  هدیزگرب  ار  مالّسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تحارـص ، هب  میناوت  یم  نیاربانب 
رد اهنیا  رگا  هک  تسناد  یم  دوخ  یتاذ  ملع  اب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هدش  هراشا  نآ  هب  قوف  ثیدح  رد  هک  یتمکح  .مینادـب و  یهلا 

دندوب و مدرم  يارب  اهنآ  نیرت  هاوخریخ  ادخ و  هب  تبسن  دارفا  نیرت  عیطم  مه  زاب  دندش ، یم  قلخ  تاقولخم  رگید  اب  يواسم  طیارش 
.تسا هدادن  نارگید  هب  هک  دیشخب  اهنآ  هب  یتازایتما  تهج  نیمه  هب 

صّخـشم نیریاس  رب  اهنآ  يرترب  تلیـضف و  هک  یهلا  لسر  ایبنا و  مالّـسلا و  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  ناـیم  دوب  يا  هسیاـقم  اـجنیا  اـت 
.دیدرگ

یهلا ناگتشرف  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  يرترب 

.نتهج نیا  زا  دنتسین و  ادخ  تیصعم  لها  هک  هکئالم  اب  ناشیا  هسیاقم  رد  لاح 
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: مینک یم  هّجوت  لیذ  ثیدح  هب  دنوش ، یم  بوسحم  یهلا  هاگرد  نابَّرَقم 

، ِهللا َلوُسَر  ای  مالّـسلا : هیلع  ٌِّیلَع  َلاق  .یّنِم  ِهیَلَع  َمَرکَا  یّنِم َو ال  َلَضفَا  ًاـقلَخ  ُهللا  َقَلَخ  اـم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  َلوُسَر  َلاـق 
: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یَلَص  َلاقَف  ُلیئَربَج ؟ مَا  ُلَضفَا  َتنَاَف 

ُلـضَفلا .َنیلَـسرُملا َو  َنیّیبَنلا َو  ِعیمَج  یلَع  ینَلَّضَف  .َنیبَّرَقُملا َو  ِِهتَِکئالَم  یلَع  َنیلَـسرُملا  ُهَءایبنَا  َلَّضَف  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنِا  ُِّیلَع ، اـی 
.انیّبُِحم ُماّدُخ  انَماّدَُخل َو  َهَِکئالَملا  َّنِاَف  .َكِدَعب  نِم  ِهَِّمئَِالل  َو  ُِّیلَع -  ای  ََکل -  يدَعب 

.اِنتَیالِِوب  (1) اونَمآ » َنیذَِّلل  َنُورِفغَتسَی  مِهِّبَر َو  ِدمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلوَح  نَم  َشرَعلا َو  َنُولِمحَی  َنیذَّلَا  ، » ُِّیلَع ای 

مالّـسلا هیلع  یلع  .تسا  هدـیرفاین  دوخ ، دزن  نم  زا  رتـمرتحم  رتـهب و  یقولخم  ادـخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  سپ  لیئربج ؟ ای  دیتسه  رترب  امش  ایآ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع 

هداد يرترب  نالوسر ، ناربماـیپ و  همه  رب  زین  ارم  و  دوخ ، بّرقم  هکئـالم  رب  ار  دوخ  هدـش  هداتـسرف  ناربماـیپ  لاـعتم  يادـخ  یلع ، يا 
ام ناتـسود  نارازگتمدـخ  اـم و  نارازگتمدـخ  هکئـالم  اریز  .تسا  ناـماما  نآ  زا  وت  زا  دـعب  و  وـت ، نآ  زا  يرترب  نم  زا  دـعب  .تسا و 

.دنتسه

يارب دننک و  یم  حیبست  ادخ ، دـمح  هلیـسو  هب  دنتـسه ، شرع  فارطا  رد  هک  اهنآ  دـننک و  یم  لمح  ار  شرع  هک  یناسک  ، » یلع يا 
«. دننک یم  ترفغم  بلط  دنا ، هدروآ  نامیا  ام -  تیالو  هب  هک -  یناسک 

ِهَِکئالَملا َو َنِم  َلَضفَا  َنُوکَن  َفیَک ال  .َضرَالا َو  َال  َءامَّسلا َو  َال  َراّنلا َو  َال  َهَّنَجلا َو  َال  َءاّوَح و  َمَدآ َو ال  ُهللا  َقَلَخ  ام  ُنَحن ، ـال  َول  ِّیلَع ، اـی 
ِهِدیحوَِتب انَقَلَطناَف  انُحاورَا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َقَلَخ  اَم  َلَّوَا  َّنَِال  ِِهلیلهَت !؟ ِهِسیدقَت َو  ِهِحیبسَت َو  َّلَجَوََّزَع َو  انَّبَر  ِهَفِرعَم  ِدیحوَّتلا َو  َیِلا  مُهانقَبَس  دَق 

ُهَّنَا َنُوقُولخَم َو  ٌقلَخ  ّانَا  ُهَِکئالَملا  َمَلعَِتل  انحَّبَـسَف ، انَرُوُما  اومَظعَتـِسا  ًادِـحاو ، ًارون  انحاورَا  اوُدَـهاش  اّمَلَف  .َهَِکئالَملا  َقَلَخ  َُّمث  ِهِدـیجمَت ، َو 
.7 .اِنتافِص نَع  ُهتهََّزن  انِحیبسَِتل َو  ُهَِکئالَملا  ِتَحَّبَسَف  .اِنتافِص  نَع  ٌهَّزَنُم 
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میـشابن هکئالم  زا  رترب  ام  هنوگچ  .دیرفآ و  یمن  ار  نیمز  نامـسآ و  مّنهج و  تشهب و  زین  اّوح و  مدآ و  ادخ  میدوبن  ام  رگا  یلع ، يا 
!؟ میا هتفرگ  تقبـس  ناشیا  رب  وا  ّتیهوا  هب  فارتعا  سیدـقت و  حـیبست و  رد  زین  نامراگدرورپ و  تفرعم  دـیحوت و  رد  هک  یلاـح  رد 

قیرط زا  ار  دوخ  دـیجمت  دـیحوت و   ) .درک ایوگ  دوخ  دـیجمت  دـیحوت و  هب  ار  ام  سپ  .دوب  ام  حاورا  لجوّزع  يادـخ  قلخ  نیلّوا  اریز 
ار ام  روما  دـندرک ، هدـهاشم  رون  کی  تروص  هب  ار  ام  حاورا  یتقو  ناشیا  .دـیرفآ و  ار  هکئالم  سپـس  .تخومآ ) ام  هب  دوخ  یفّرعم 

هکئالم هاگ  نآ  .تسا  هّزنم  ام  تافـص  زا  دنوادخ  میتسه و  قولخم  ام  هک  دـننادب  هکئالم  ات  میتفگ  حـیبست  ام  سپ  .دنتـسناد  گرزب 
.دندرک هیزنت  تاقولخم )  ) ام تافص  زا  ار  دنوادخ  دنتفگ و  حیبست  ام  حیبست  تهج  هب  مه 

.ُهللا ّاِلا  َهِلا  ال  اُولاقَف : .ُهَنوُد  وَا  ُهَعَم  َدَبُعن  نَا  ُبِجَی  ٍهَِهلِآب  انَسلَو  ٌدیبَع  ّانَا  ُهللا َو  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  ُهَِکئالَملا  َمَلعَِتل  انلَّلَه ، اِننأَش ، َمَظِع  اوُدَهاش  اّمَلَف 

ِهَّزِعلا َنِم  اَنل  ُهللا  َلَعَج  ام  اوُدَهاش  امَلَف  .ِّلَحَملا  ُمیظَع  ُهَّنَا  َلاُنی َو  نَا  نِم  ُرَبکَا  َهللا  َّنَا  ُهَِکئالَملا  َمَلعَِتل  َهللا ، اَنرَّبَک  انِّلَحَم ، َرَبِک  اوُدَـهاش  اّمَلَف 
َهَُّوق َلوَح َو ال  ال  ُهَِکئالَملا : َِتلاقَف  .ِهللاِاب  ّاِلا  َهَُوق  َلوَح َو ال  نَا ال  ُهَِکئالَملا  َمَلعَِتل  ِمیظَعلا ، ِِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّاِلا  َهَُوق  ـال  َلوَح َو  ـال  اـنُلق : ِهَّوُقلا ، َو 
انیَلَع ُهُرکِذ  یلاعَت  ُهللا  ُّقِحَی  ام  ُهَِکئالَملا  َمَلعَِتل  ِهللاُدـمَحلَا ، انُلق : ِهَعاِطلا ، ِضرَف  نِم  اَنل  ُهَبَجوَا  انیَلَع َو  ِِهب  ُهللا  َمَعنَا  ام  اوُدَـهاش  اّمَلَف  .هللاِاب  اـِّلا 

.ِهللاُدمَحلَا ُهَِکئالَملا : َِتلاقَف  .ِهِمَِعن  یلَع  ِدمَحلا  َنِم 

وا زج  يدوبعم  ییادـخ و  هک  دـننادب  هکئالم  ات  میتفگ  هللا » الا  هلا  ـال   » اـم دـندرک ، هدـهاشم  ار  اـم  تلزنم  ماـقم و  تمظع  یتقو  سپ 
الا هلا  ال   » مه اهنآ  سپ  .میوش  تدابع  هک  دشاب  مزال  وا  ياج  هب  ای  ادخ  رانک  رد  ات  میتسین  ییاهدوبعم  میتسه و  یناگدنب  ام  تسین و 

.دنتفگ هللا »

هنوگره هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  هک  دـننادب  هکئالم  ات  میتفگ  ربکا » هللا   » ام دـندرک ، هدـهاشم  ار  ام  تیعقوم  یگرزب  یتقو  سپ 
.تسا میظع  هبترمدنلب و  وا  دوش و  ادیپ  وا  هب  یسرتسد 

لوح و ال  : » میتفگ دندرک ، هدهاشم  ار  ام  يدادادخ  تّوق  تّزع و  یتقو  سپ 
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الا هوق  لوح و ال  ال  : » دـنتفگ مه  هکئالم  سپ  .تسین  ادـخ  هب  زج  يا  هّوق  لوح و  هک  دـننادب  هکئالم  ات  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  هوق  ال 
«. هللااب

لاعتم دنوادخ  هک  دننادب  هکئالم  ات  هللادمحلا » : » میتفگ دندرک ، هدهاشم  ار  ام  زا  تعاطا  بوجو  ام و  هب  ار  ادـخ  ياهتمعن  یتقو  سپ 
«. هللادمحلا : » دنتفگ مه  هکئالم  سپ  تسا ، دمح  ّقحتسم  هتشاد  ینازرا  ام  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخ  هب 

.ِهِدیمحَت ِِهلیلهَت َو  ِهِحیبسَت َو  یلاعَت َو  ِهللا  ِدیحوَت )  ) ِهَفِرعَم یِلا  اوَدَتها  اَِنبَف 

َّلَجَوَّزَع مُهُدوُجُس ِهللا  َناک  .ًامارِکا َو  اَنل َو  ًامیظعَت  َُهل  ِدوِجُّسلِاب  َهَِکئالَملا  َرَمَا  ُهَبلُـص َو  انَعَدوَا  مالّـسلا َو  هیلع  َمَدآ  َقَلَخ  یلاعَت  َهللا  َّنِا  َُّمث 
(1) !؟ َنوُعَمجَا مُهُّلُک  َمَدِآل  اوُدَجَس  دَق  ِهَِکئالَملا َو  َنِم  َلَضفَا  ُنوُکَن  َفیَکَف ال  .ِِهبلُص  یف  اِننوَِکل  ًهَعاط  ًامارِکا َو  َمَدِآل  ًهَّیِدُوبُع َو 

لاعتم دنوادخ  سپـس  .دندش  تیاده  وا  دیمحت  لیلهت و  حـیبست و  لاعتم و  يادـخ  دـیحوت  تفرعم و  هب  ام  ببـس  هب  هکئالم  نیاربانب 
مارتحا تشادـگرزب و  يارب  ات  داد  نامرف  هکئالم  هب  تشاذـگ و  هعیدو  هب  وا  بلُـص  هب  ار  اـم  دـیرفآ و  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
ترضح هب  مارتحا  لجوزع و  يادخ  یگدنب  اهنآ  هدجس  .دننک  هدجس  مالّسلا  هیلع  مدآ  رب  میدوب ) وا  بلـص  رد  هک   ) ام هب  نتـشاذگ 

هک یلاـح  رد  میـشابن  هکئـالم  زا  رترب  هنوگچ  سپ  .میدوب  وا  بلُـص  رد  اـم  هک  تهج  نیا  هب  دوـب  وا  زا  تعاـطا  مالّـسلا و  هیلع  مدآ 
!؟) دوب ام  مارکا  مارتحا و  عقاو  رد  اهنآ  هدجس  و   ) دندرک هدجس  مدآ  ترضح  رب  اهنآ  یگمه 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تّیلضفا  ّرس 

بّرقم هکئالم  رب  یهلا و  لسر  اـیبنا و  رب  موصعم  هدراـهچ  هسّدـقم  راونا  يرترب  تلیـضف و  لـصا  هب  هکنیا  رب  هوـالع  ثیدـح  نیا  رد 
هللا هفرعم  دیحوت و  رما  رد  ناشیا  نتفرگ  تقبس  زا  تسا  ترابع  هک  هدیدرگ  نایب  زین  يرترب  نیا  ّرـس  تسا ، هدش  حیرـصت  راگدرورپ 

فده دیدرگ ، نایب  لبق  شخب  زا  لّوا  لصف  رد  هکنانچ  اریز  .تسا  مهم  رایـسب  هلأسم  نیا  .نارگید و  رب  دنوادخ  سیدـقت  هیزنت و  و 
.4 یضعب رب  ادخ  ناگدنب  زا  یضعب  يرترب  رایعم  فده  نیمه  تسا و  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  یگدنب  تقلخ ، زا 
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رد هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  اذل  .تسوا و  ّتیدوبع  هب  رارقا  وا و  تفرعم  ادخ  یگدنب  رد  لصا  یفرط  زا  دشاب و  یم  رگید 
دروم ثیدـح  رد  هک  یبلطم  هّتبلا  .دـنا  هدرک  ادـیپ  ادـخ  دزن  ار  تلزنم  ماقم و  نیرتالاب  دـنا ، هدوب  رترب  رتشیپ و  نیریاـس  زا  يداو  نیا 

يرصتخم هراشا  نآ  ياهتنا  رد  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  یکاخ  تقلخ  زا  لبق  حاورا و  ملاع  هب  طوبرم  هتفرگ ، رارق  هراشا 
.تسا هدش  ناشیا  بلُص  رد  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  رون  نتشاذگ  هعیدو  هب  مالّسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  یکاخ  ندب  قلخ  هب 

زا لبق  نیارباـنب  .تسا و  هداد  هکئـالم  هب  ار  هیزنت  سیدـقت و  دـیحوت و  سرد  هسّدـقم  راونا  نیا  قیرط  زا  لاـعتم  يادـخ  لاـح  ره  هب 
زا رتالاب  رترب و  تهج  نیمه  هب  دنا و  هدوب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیمه  هکئالم ، تیاده  هلیـسو  یکاخ ، ياهناسنا  شیادـیپ 

.دنشاب یم  هکئالم 

قیالخ همه  رب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  يرترب 

.تسا هدیاف  دیفم  یلعف  ثحب  رد  زین  نآ  لقن  هک  دمآ  شیپ  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  هکئالم  هدجـس  يارجام  رد  يرگید  هیـضق 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

ُهللا َِملَعَف  یّنِم ؟ َلَـضفَا  ًارََـشب  ُهللا  َقَـلَخ  لَـه  ِهِِسفَن : یف  َلاـق  َهَّنَجلا ، ِِهلاـخدِِاب  َُهل َو  ِِهتَِکئـالَم  ِداجـسِِاب  ُهُرکِذ  یلاـعَت  ُهللا  ُهَمَرکَا  اَّـمل  َمَدآ  َّنِا 
ِهیَلَع َدَـجَوَف  ِشرَعلا  ِقاس  یِلا  َرَظَنَف  ُهَسأَر  ُمَدآ  َعَفَرَف  .یـشرَع  ِقاس  یِلا  رُظناَـف  ُمَدآ  اـی  َکَـسأَر  عَفِرا  ُهاداـنَف : ِهِسفَن  یف  َعَقَو  اـم  َّلَـجَوَّزَع 

ُنیُـسَحلا ُنَسَحلا َو  .َنیَملاعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  ُهَمِطاف  ُُهتَجوَز  .َنینِمؤُملاُریمَا َو  ٍِبلاط  یبَا  ُنب  ُِّیلَع  .ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  .ُهللا  ّاِلا  َهِلا  ال  ًابوتکَم :
.ِهَّنَجلا ِلهَا  ِبابَش  ادِّیَس 

.َُکتقَلَخ َو ام  مُه  الَول  .یقلَخ َو  ِعیمَج  نِم  َکنِم َو  ٌریَخ  مُه  .َِکتَّیِّرُذ َو  نِم  َّلَجَوَّزَع : َلاقَف  ّءالُؤه ؟ نَم  ِّبَر  ای  مالّسلا : هیلع  ُمدآ  َلاقَف 
.َضرَالا (1) َءامَّسلا َو  َال  َو  َراّنلا ، َهَّنَجلا َو  ُتقَلَخ  ال 

شیوخ مارکا  مارتحا و  دروم  وا ، ندرک  تشهب  لخاد  مدآ و  ترـضح  هب  تبـسن  هکئـالم  ندروآ  هدجـس  هب  اـب  لاـعتم  يادـخ  یتقو 
.مدوخ شیپ  مدآ  داد ، شرارق 
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يا درک : باـطخ  وا  هب  تسناد و  دوب  هدـمآ  وا  لد  هب  ار  هچنآ  ادـخ  سپ  تسا ؟ هدرک  قلخ  نم  زا  رتهب  یناـسنا  دـنوادخ  اـیآ  تفگ :
ار تالمج  نیا  تسیرگن و  شرع  قاس  هب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  ِرَـس  مدآ  سپ  .رگنب  نم  ِشرع  قاس  هب  نک و  دـنلب  ار  دوخ  ِرَـس  مدآ ،
.تسا و نینمؤـملاریما  بلاـط  یبا  نب  یلع  .تسادـخ  لوـسر  دـمحم  .تسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  : » تفاـی بوـتکم  تروـص  هب  اـجنآ 

« .دنتسه تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  .تسا و  نایملاع  نانز  رورس  همطاف  شرسمه 

همه زا  وت و  زا  دنتسه و  وت  نادنزرف  زا  اهنیا  دومرف : لجوزع  يادخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  اراگدرورپ ، دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  مدآ 
.مدیرفآ یمن  ار  نیمز  نامسآ و  مّنهج و  تشهب و  زین  و  مدیرفآ ، یمن  ار  وت  نم  دندوبن ، اهنیا  رگا  .دنتسه و  رتهب  متاقولخم 

مالّـسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیا  زا  لضفا  فرـشا و  یتاقولخم  دوخ ، ياه  هدـیرفآ  عومجم  رد  لاـعتم  يادـخ  دـیدرت  نودـب  سپ 
زا ییاهتمسق  هک  تسا  بسانم  .داد  دهاوخن  هدادن و  دوخ  تاقولخم  زا  يدحا  هب  هک  هدرک  اطع  اهنیا  هب  یتامارک  تازایتما و  درادن و 

دروم عوضوم  نیا  رد  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  صوصخ  رد  هک  ار  هریبک  هعماج  ترایز  تارابع 
: میهد رارق  رظن  ّتقد 

َّلَذ .مُِکلضَِفل َو  ٍرابَج  ُّلُک  َعَضَخ  .مُِکتَعاِطل َو  ٍِربَّکَتُم  ُّلُک  َعََخب  .مُِکفَرَِشل َو  ٍفیرَش  َّلُک  َأَطأَط  .َنیَملاعلا  َنِم  ًادَحَا  ِتُؤی  َمل  ام  ُهللا  ُمُکاتآ 
.مَُکل (1) ٍءیَش  ُّلُک 

.هتخادنا و ریز  هب  رس  امش  تفارش  ربارب  رد  يدنمتفارـش  ره  .تسا  هدیـشخب  هدادن  نایناهج  زا  يدحا  هب  هک  ار  هچنآ  امـش  هب  دنوادخ 
رد َملاع ) رد   ) يزیچ ره  .هدیدرگ و  عضاخ  امش  يرترب  هب  تبسن  يراّبج  ره  .هداهن و  ندرگ  امـش  زا  تعاطا  هب  ییایربک  بحاص  ره 

.تسا هتشگ  لیلذ  راوخ و  امش  ربارب 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تاماقم  ندوبن  كرد  لباق 

یفّرعم شتاقولخم  همه  حاورا  هب  ار  دوخ  یتقو  ایند ، نیا  زا  لبق  ملاوع  رد  دـناشوپب ، یکاخ  توسک  اهناسنا  هب  هکنآ  زا  لبق  دـنوادخ 
.م ربمایپ  شیوخ ، یفّرعم  زا  سپ  درک ،
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تاـقولخم همه  هب  دوخ  ّیلو  ناوـنع  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دوـخ و  ّیبـن  لوـسر و  ناوـنع  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.دیدرگ راکشآ  نشور و  دنیآ ، ایند  هب  هکنآ  زا  لبق  ناگمه ، يارب  ناشیا ، يالاو  تلزنم  ماقم و  تمظع  هک  يروط  هب  دومرف ، یفّرعم 

یمن مه  ار  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  تاماقم  هب  ندیسر  عمط  زگره  دنتـسناد  اهنآ  همه  هک  دوب  قیمع  يردق  هب  تخانـش  نیا  و 
: تسا هدمآ  نینچ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  .دننارورپب  رَس  رد  دنناوت 

َ ال ٌِقئاف و َُهقوفَی  ٌقِح َو ال  ُهُقَحلَی ال  ُثیَح ال  َنیلَـسرُملا ؛ ِتاجَرَد  َعَفرَا  َنیبَّرَقُملا َو  َلِزانَم  یلعَا  َنیمَّرَکُملا َو  ِّلَحَم  َفَرـشَا  مُِکب  ُهللا  َغَلَبَف 
ٌلِهاج َو ٌِملاع َو ال  ٌدیهَـش َو ال  ٌٌقیّدِص َو ال  ٌلَسُرم َو ال  ٌِّیبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  یقبَی  یّتَح ال  .ٌعِماط  ِهِکارِدا  یف  ُعَمطَی  ٌِقباس َو ال  ُهُقَبـسَی 

مُهَفَّرَع ّاِلا  ٌدیهَـش  َِکلذ  َنَیب  امیف  ٌقلَخ  ٌدـیُرم َو ال  ٌناطیَـش  ٌدـینَع َو ال  ٌراّبَج  ٌحـِلاط َو ال  ٌرِجاف  ٌحـِلاص َو ال  ٌنِمُؤم  ٌلِضاف َو ال  ٌِّینَد َو ال  ال 
ُهَدنِع َو مُِکَتلِزنَم  ِلَحَم َو  مُکّ َفَرَـش  مُکِماقَم َو  َتابَث  مُکِدِعاقَم َو  َقدِص  مُکِرُون َو  َمامَت  مُِکنأَش َو  َرَبِک  مُکِرَطَخ َو  َمَظِع  مُکَرمَا َو  ََهلالَج 

.ُهنِم (1) مُِکَتلِزنَم  َبُرق  ِهیََدل َو  مُکَتَّصاخ  ِهیَلَع َو  مُِکتَمارَک 

هک یتلزنم  ماقم و  دناسر ؛ نالوسر  تاجرد  نیرتالاب  نیبّرقم و  تلزنم  نیرتالاب  نیمّرکم و  ماقم  نیرتفیرـش  هب  ار  امـش  دـنوادخ  سپ 
و هتفرگن ، یشیپ  امش  زا  ماقم  نآ  هب  ندیسر  رد  مه  یـسک  و  دشاب ، یمن  نآ  زا  رتالاب  سک  چیه  و  دیـسر ، دهاوخن  نآ  هب  سک  چیه 

چیه قیدص و  چیه  لَسرم و  ربمایپ  چیه  بّرقم و  هتشرف  چیه  هک  اجنآ  ات  .دنارورپ  یمن  رَس  رد  ار  نآ  هب  ندیـسر  عمط  مه  سک  چیه 
چیه شکرـس و  رابج  چـیه  يا و  هتـسیاشان  نامیا  یب  ای  حـلاص  نمؤم  چـیه  ییالاب و  تسپ و  چـیه  یلهاج و  ملاـع و  چـیه  دـیهش و 

امـش و رما  تلالج  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاب  اهنیا  همه  نایم  رد  تاقولخم  زا  يدـهاش  چـیه  هصالخ  و  يرگ ، نایـصع  ناطیش 
هاگیاج و تفارـش  امـش و  ماقم  يراوتـسا  امـش و  نیتسار  ياهتیعقوم  امـش و  لماک  رون  امـش و  ماقم  یگرزب  امـش و  تیعقوم  تمظع 
رب شدوخ ، هب  ار  امـش  ماقم  یکیدزن  دوخ و  دزن  ار  امـش  ّصاخ  تازایتما  دوخ و  شیپ  ار  امـش  مارتحا  شدوخ و  دزن  ار  امـش  تلزنم 

.م.دینادرگ راکشآ  صّخشم و  نانآ 
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موصعم هدراهچ  ماقم  ّصاخ  ياهیگژیو  هب  تبـسن  لماک  تفرعم  دـننک ، ادـیپ  یکاخ  تقلخ  ایند  رد  هکنیا  زا  لـبق  قیـالخ  همه  سپ 
هک هتساوخ  نینچ  دنوادخ  دوخ  تسا و  ایند  ملاوع  ثداوح  همه  یشومارف  تلفغ و  يارـس  ایند  يرآ ؛ .دنا  هدرک  ادیپ  مالّـسلا  مهیلع 

لـصا رد  بلاطم ، نآ  یـشومارف  هّتبلا  یلو  .دنوش  شیامزآ  هرابود  ملاع  نیا  رد  دنربب و  دای  زا  دنا ، هتخانـش  ًالبق  هک  ار  هچنآ  اهناسنا 
.دزاس (1) یمن  دراو  يا  همطل  دوش -  یم  تابثا  ربتعم  یلقن  لیالد  هب  هک  نآ -  دوجو 

یهلا تلزنم  ره  ساسا  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  تفرعم 

هک هداد  یلیاضف  هب  صاصتخا  ار  اهنآ  هداد و  رارق  تاقولخم  همه  زا  رترب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  روط  نامه  لاـعتم  دـنوادخ 
نیا تفرعم  ار ، دوخ  تیانع  بلج  دوخ و  يوس  هب  بّرقت  هار  اهنت  بیترت  نیمه  هب  تسین ، مه  اهنآ  هب  ندیـسر  يوزرآ  ار  سک  چیه 

بـصنم ماقم و  یتقو  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دـیدرگ -  نایب  مه  ًالبق  هک  يروط  هب  ناشیا -  تفرعم  .تسا و  هداد  رارق  هسّدـقم  تاوذ 
تابث نیقی و  اب  ریسم  نیا  رد  ناسنا  ردق  ره  .دشاب  هتشاد  نآ  هب  تبسن  ضحم  رارقا  لماک و  میلـست  دیدرگ ، نشور  یـسک  يارب  اهنآ 

ماـظع و ياـیبنا  یّتح  هک  دـح  نآ  اـت  دوب ؛ دـهاوخ  يرتـالاو  تلزنم  ماـقم و  ياراد  رتمرتحم و  راـگدرورپ  دزن  درادرب ، مدـق  يرتـشیب 
مهیلع تیب  لها  هب  تدارا  تفرعم و  نیمه  تکرب  زا  دنا ، هدش  لیان  تلاسر  تّوبن و  ماقم  هب  رگا  مه  نیـشیپ  ياهتّما  زا  ناگدـیزگرب 

: دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدوب  مالّسلا 

.اناوِس (2) نَم  یلَع  اِنلضَِفب  انِّقَح َو  ِهَفِرعَّمب  ّاِلا  ُّطَق  ُِّیبَن  َیُِّبن  ام 

.ام ریغ  رب  ام  نداد  يرترب  ام و  ّقح  هب  تبسن  تفرعم  قیرط  زا  رگم  دیسرن  تّوبن  هب  يربمایپ  چیه 

، دشاب هدـش  لصاح  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلیـضف  هب  رارقا  تفرعم و  ببـس  هب  تسا ، یهلا  بصانم  نیرتیلاع  زا  هک  تّوبن »  » یتقو
.ت ره  هب  دنوادخ  هک  مه  یتازایتما  ریاس 
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نیا .دشاب  یم  ببـس  نیمه  هب  هار و  نیمه  زا  زین  دسر  یم  ای  هدیـسر  یـسک  ره  هب  هک  یلامک  ره  دـنک و  یم  ای  هدرک  تیانع  يرـشب 
: تسا تابثا  لباق  یلقن  لیالد  هب  بلطم 

هراـبرد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  هک  يزیچ  نیرتـهب  اـت  تساوخ  دادـقم  باـنج  زا  یلـاله  سیق  نب  میَلُـس  يزور 
هک درک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  خـساپ ، رد  دادـقم  .دـنک  نایب  تسا  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق 

یـسفَن يذَّلا  .يدَعب َو  ٍلَِعل  یّ ِرارقِالا  یتَُّوُبِنب َو  ّاِلا  ًالیلَخ  ُهَذَـخَّتا  َال  ِضرَالا َو  ِتاومَّسلا َو  َتوُکَلَم  َمیهاربِا  يرَا  ام  ِهِدَِـیب ، یـسفَن  يذَّلا  َو 
ّاِلا ٌّیبَن  ًّأبَنَت  ام  ِهِدَِـیب ، یـسفَن  يذَّلا  .يدـَعب َو  ٍّیلَع  ِهَفِرعَم  یتَُّوُبِنب َو  ّاِلا  َنیَملاعِلل  ًهیآ  یـسیع  َماقَا  ًاـمیلکَت َو ال  یـسوم  ُهللا  َمَّلَک  اـم  ِهِدَِـیب ،

.يدَعب (1) ٍلَِعل  یّ ِرارقِالا  َُهل َو  ِهَّیِدُوبُعلِاب  ّاِلا  ِهیَلَع  َرَظَّنلا  ِهللا  َنِم  ٌقلَخ  َلَهأَتسا  َال  َو  ِهَیالِولِاب ، اَنل  ِرارقِالا  یتَفِرعَِمب َو 

دناسرن یهّللا  لیلخ  ماـقم  هب  ار  وا  درکن و  هئارا  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  ادـخ  تسوا ، تسد  هب  مناـج  هک  نآ  هب  مسق 
اب دـنوادخ  .تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  نآ  هب  مسق  .نم  زا  سپ  یلع  تیـالو )  ) هـب تبـسن  رارقا  نـم و  تّوـبن  لوـبق )  ) ببـس هـب  رگم 

ببـس هب  رگم  دادـن  رارق  ناـیناهج  هناـشن  ار  یـسیع  نینچمه  دـناسرن و  یهّللا  میلک  ماـقم  هب  ار  وا  تـفگن و  نخـس  یـسوم  ترـضح 
ببس هب  رگم  دیـسرن  يربمایپ  هب  يربمایپ  چیه  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  مسق  .یلع  هب  تبـسن  تفرعم  نم و  تّوبن  نتفریذپ ) )
نتفرگ رارق  ادخ  تیانع  دروم  یگتـسیاش  ادـخ  تاقولخم  زا  کی  چـیه  و  تیب .) لها   ) ام تیالو  هب  فارتعا  نم و  هب  تبـسن  تفرعم 

.نم زا  دعب  یلع  تیالو )  ) هب فارتعا  وا و  هب  تبسن  یگدنب  ببس  هب  رگم  درکن  ادیپ 

يادـخ تیانع  هّجوت و  دروم  دـهاوخ  یم  سک  ره  هکنیا : نآ  هدـش و  نایب  یلک  لصا  کی  ثیدـح  ياهتنا  رد  هک  دوش  یم  هظحالم 
یلک هدعاق  نیا  .دهنب و  ندرگ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاماقم  هب  تبـسن  رارقا  ادخ و  یگدـنب  هب  دـیاب  ًارـصحنم  دریگب ، رارق  لاعتم 

.س.تسا هتفرگن  رارق  انثتسا  دروم  تقلخ  َملاع  رد  اج  چیه 

100 ص :

.سیق نب  میلس  باتک  زا  راونالاراحب ج 40 ص 96 ح 116 ، - 1
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مالّسلا هیلع  ماما  ندوب  هللا » هجو  »

هجو  » ریظن يریباعت  دوش ؛ یم  نشور  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تایاور  تایآ و  رد  ریباعت  یضعب  قالطا  ّرـس  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
.میزادرپ یم  اهنآ  حیضوت  هب  هک  و ...  هللادی » «، » هللا باب  «، » هللا ناسل  «، » هللا

هدرک لاؤس  یلاعَت » ِهللا  ِهجَو  یِلا  ُرَظَّنلا  ُهللا  ّاِلا  َهِلا  َباَوث ال  َّنِا   » ربخ يانعم  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  تلـصابا  هک  یثیدـح  رد 
: دنا هدومرف  نینچ  شباوج  رد  ترضح  تسا ،

َنیذَّلا ُمُه  مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ُهُجَجُح  ُُهلُـسُر َو  ُهُءایبنَا َو  ِهللا  ُهجَو  نِکل  َو  َرَفَک ؛ دَـقَف  ِهوُجُولاَک  ٍهجَِوب  یلاعَت  َهللا  َفَصَو  نَم  تلَـصابَا ، ای 
: َّلَجَوَّزَع َلاق  (1) َو  َکِّبَر .» ُهجَو  یقبَی  َو  ٍناف *  اهیَلَع  نَم  ُّلُـک  : » یلاـعَت ُهللا  َلاـق  .ِِهتَفِرعَم َو  ِِهنید َو  یِلا  َّلَـجَوَّزَع َو  ِهللا  َیِلا  ُهَّجَوَُتی  مِِهب 

َنینِمؤُمِلل ٌمیظَع  ٌباَوث  مِِهتاجَرَد  یف  ُمالّـسلا  ُمِهیَلَع  ِهِجَجُح  ِِهلُـسُر َو  یلاعَت َو  ِهللا  ِءاـیبنَا  یِلا  ُرَظَّنلاَـف   (2) ُهَهجَو .» ّاِلا  ٌِکلاه  ٍءیَـش  ُّلُک  »
.ِهَمایِقلا (3) َموَی  ُهَرَا  َمل  ینَرَی َو  َمل  یتَرتِع ، یتَیب َو  َلهَا  َضَغبَا  نَم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاق  دَق  .ِهَمایِقلا َو  َموَی 

نالوسر ناربمایپ و  ادخ  هجو  یلو  تسا ؛ هدش  رفاک  دوش ، لئاق  هوجو  رگید  دننام  یهجو  لاعتم  يادخ  يارب  هک  یسک  تلـصابا ، يا 
.دوش یم  لصاح  وا  تفرعم  وا و  نید  لجوّزع و  دنوادخ  يوس  هب  هّجوت  اهنآ  قیرط  زا  ًافرص  هک  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  یهلا  ججح  و 

زیچ همه  : » دومرف لجوزع  ومه  و  .دنام » یم  یقاب  تراگدرورپ  هجو  دور و  یم  نیب  زا  نیمز  يور  یسک  ره  : » دومرف لاعتم  يادخ  و 
هک یتاجرد  نآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  یهلا  جـجح  نـالوسر و  ناربماـیپ و  هب  نتـسیرگن  سپ  .لاـعتم » يادـخ  هجو  رگم  دور  یم  نیب  زا 

تیب لها  ینمشد  هک  یسک  دومرف : مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا و  یگرزب  شاداپ  تمایق  زور  رد  نانمؤم  يارب  دنراد 
.6 .دنیب یم  ارم  وا  هن  منیب و  یم  ار  وا  نم  هن  تمایق  زور  دشاب ، هتشاد  ارم  ترتع  و 

101 ص :

26و27. (/ 55  ) نمحر - 1
.88 (/ 28  ) صصق - 2

مالّسلا ج 1 ص 115و116. هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  - 3
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، يور يانعم  هب  تغل  رد  هجو »  » هک تسا  نیا  هللا » هجو   » هب مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اهنآ  سأر  رد  یهلا و  ججح  هیمست  ّتلع  نیاربانب 
عقاو رد  دوش و  یم  هتخانـش  دوخ  تروص  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مه  ناـسنا  تروـص  ندـیمان  هجو »  » ّتلع .دـشاب  یم  تهج  وـس و 
.دـنک یم  وا  تروـص  هب  ور  دـنک ، هّجوـت  يرگید  هب  دـهاوخ  یم  هک  مه  یـسک  .دـنک  یم  نـیعم  ار  وا  يوـس  ور و  یمدآ ، تروـص 
هکنآ نودـب  هدـش  تیاعر  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  انعم  نیمه  هب  .تسا و  ناسنا  هب  نارگید  ندرک  هّجوت  هار  ناسنا ، تروص  نیاربانب 

چیه ندوب  قولخم  تهج  زا  دنتـسه  ادـخ  هجو  هک  مه  یتادوجوم  نآ  .تسادـخ  قولخم  ادـخ ، ریغ  يزیچ  ره  .دـیآ  مزـال  یهیبـشت 
دنتسه ادخ  يوس  هب  قلخ  ندرک  هّجوت  هار  هلیـسو و  اهنآ  هک  تسا  نیا  دنراد  اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  دنرادن ، تاقولخم  ریاس  اب  یتوافت 
.دنوش یم  هدناوخ  ادخ  هجو  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  اهنیا  هب  ندرک  يور  قیرط  زا  طقف  یهلا  تفرعم  نید و  و 

نیا ندومیپ  زج  يا  هراچ  دهن ، ندرگ  راگدرورپ  تفرعم  هب  دنک و  یگدنب  ار  ادخ  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  دنتـسه  یقیرط  اهنت  اریز 
چیه تسادـخ و  دوخ  لعج  هب  یگمه  یهلا  ياهبـصنم  نوچ  .تسا  هدرک  اـطع  ناـنیا  هب  ادـخ  دوخ  مه  ار  نأـش  نیا  .درادـن و  قیرط 

هک انعم  نیا  هب  دنتـسه  ینتفرن  نیب  زا  اهنیا  هک  درک  رّوصت  دیابن  اّما  .دوش  لیان  یتاماقم  نینچ  هب  دناوت  یمن  لعج ، قیرط  ریغ  زا  سک 
دنتسه و نارگید  دننام  ّتیقولخم  رد  مه  اهنیا  دنتـسه و  ینتفر  نیب  زا  تاقولخم  همه  .تسین  نینچ  .دشاب  یلقع  لاُحم  ناشندش  یناف 

هّتبلا یلو  .تسین  لاُحم  شندـش  یناف  نتفر و  نیب  زا  دـشاب ، قولخم  يزیچ  رگا  .تسادـخ  دوخ  تسین ، ینتفر  نیب  زا  هک  يزیچ  اهنت 
یلو دننام ، یم  یقاب  اهنیا  دهاوخب  ادخ  یتقو  ات  دزاس و  یمن  یناف  ار  اهنیا  دنک ، یم  یناف  ار  تاقولخم  هّیقب  هک  هاگ  نآ  لاعتم  يادخ 

زا ایند  رد  گرم  اب  هدش و  هداد  ناشیا  هب  تقلخ  يادتبا  رد  هک  دوخ  ینارون  ماقم  هب  ندنام  یقاب  هکلب  یکاخ  مسج  هب  ندنام  یقاب  هن 
: دندومرف ُهَهجَو » ّاِلا  ٌِکلاه  ٍءیَش  ُّلُک   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوش  یمن  هتفرگ  ناشیا 

َُهل نکَی  َمل  اذِاَف  .ٌهَّیِوَر (1)  مِهیف  َُهل  ُهللا  َمادام  ِهِدابِع  یف  لََزن  َمل  .ُهنِم  ُهللا  یَتُؤی  يذَّلا  ُهجَولا  ُنَحن  .هَنید َو  اـِّلا  ٌکـِلاه  ٍءیَـش  ُّلُـک  ُهاـنعَم :
..َّبَحَا ام  اِنب  َلَعَفَف  ِهَیِلا  انَعَفَر  ٌهَّیِوَر ، مِهیف 

102 ص :

.تسا تجاح  يانعم  هب  هک  دشاب  َهبؤَر »  » هملک نیا  هک  دنا  هداد  لامتحا  یسلجم  همّالع  موحرم  - 1
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.ُهَجاحلَا (1) مالّسلا : هیلع  لاق  ُهَّیِوَّرلا ؟ اَم  َو  َكاِدف ؛ َتلِعُج  ُتُلق :

هّجوت ادـخ  هب  نآ  قیرط  زا  هک  یهجو  نآ  میتسه  ام  .دور و  یم  نیب  زا  ادـخ  نید  زا  ریغ  يزیچ  ره  هک : تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم 
ناشیا رد  رگید  یتقو  سپ  .دراد  هّیور »  » ناشیا رد  ادـخ  هک  هاـگ  نآ  اـت  میراد  روضح  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  رد  هراومه  اـم  .دوش  یم 

.دهد یم  ماجنا  ام  اب  دراد  تسود  هک  ار  هچنآ  درب و  یم  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  ام  تشادن ، هّیور » »

.تجاح زاین و  دومرف : تسیچ ؟ هّیور » « ؛ مدرگ ناتیادف  دیسرپ : يوار 

.دهد ناشرارق  دوخ  یگدنب  تفرعم و  ریـسم  رد  ار  اهنآ  دنک و  فطل  اهنآ  هب  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  هب  قلخ  نایم  رد  ادخ  تجاح 
اهنآ نایم  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دزاس ، یلمع  قلخ  نایم  رد  ار  یفدـه  نینچ  دـهاوخب  ادـخ  یتقو  اـت  فیرـش  ثیدـح  نیا  قبط  و 

هار اـهنت  هک  دنتـسه  سّدـقم  ياـهدوجو  نـیا  یهلا  تیادـه  ریـسم  ارجَم و  .دراد  یمن  رب  نـیمز  يور  زا  ار  ناـشیا  دـنک و  یم  ظـفح 
دنرب و یم  نوریب  قلخ  نایم  زا  ار  اهنآ  دنک ، هدایپ  ار  یفدـه  نینچ  دـهاوخن  رگید  هک  هاگ  نآ  دـنوش و  یم  بوسحم  ادـخ  ییاسانش 

هکلب تسا ، لاُحم  ناشندـش  کلاه  یناف و  ًالـصا  اهنیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  سپ  .دـهد  یم  ماجنا  اهنآ  اب  دـشاب  هتـشاد  تسود  هچنآ 
.دوش یم  طوبرم  دوخ  ناگدنب  دروم  رد  ناشیا و  دروم  رد  لاعتم  يادخ  فده  تساوخ و  هب  رما  نیا 

قداص ماما  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ینیلک  موحرم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـماقم  زا  یخرب  صوصخ  رد  ار  یعماـج  ثیدـح 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

ِهِدابِع یلَع  َهَطوُسبَملا  ُهَدَـی  َو  ِهِقلَخ ، یف  َقِطاّنلا  ُهَناِسل  َو  ِهِدابِع ، یف  ُهَنیَع  انَلَعَج  .انَرَوُص َو  َنَسحَاَف  انَرَّوَص  .انَقلَخ َو  َنَسحَاَف  اـنَقَلَخ  َهللا  َّنِا 
ُرامِّثلا َو ِتَعَنیَا  ُراجشَالا َو  ِتَرَمثَا  اِنب  .ِهِضرَا  ِِهئامَس َو  یف  ُهَناّزُخ  َو  ِهیَلَع ، ُّلُدَی  يذَّلا  َُهباب  َو  ُهنِم ، یتُؤی  يذَّلا  ُهَهجَو  َو  ِهَمحَّرلا ، ِهَفأَّرلِاب َو 

.ُهللاَِدبُع (2) ام  ُنَحن  َول ال  .ُهللاَِدبُع َو  اِنتَدابِِعب  .ِضرَالا َو  ُبشُع  ُُتبنَی  ِءامَّسلا َو  ُثیَغ  ُلِزنَی  اِنب  .ُراهنَالا َو  ِتَرَج 

.5، دیشخب تروص  ار  ام  .تخاس و  وکین  ار  ام  تقلخ  سپ  دیرفآ ، ار  ام  دنوادخ 

103 ص :

.یمق ریسفت  زا  راونالاراحب ج 24 ص 193 ح 13 ، - 1
ح 5. رداونلا ، باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 144 ، لوصا  - 2
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شیوخ زاب  تسد  و  شتقلخ ، نایم  رد  دوخ  يایوگ  نابز  و  شناگدـنب ، نایم  رد  دوخ  مشچ  ار  ام  .داد و  ام  هب  وکین  ياـهتروص  سپ 
هنیجنگ و  دـنک ، یم  تلـالد  وا  رب  هک  شیوخ  ِرَد  و  تسوا ، هب  هّجوت  هلیـسو  هک  دوـخ  يور  و  شناگدـنب ، رب  تمحر  یناـبرهم و  رد 

هب .دـنا و  هتـشگ  يراج  اهرهن  هدیـسر و  رمث  هب  اه  هویم  هداد و  هویم  اهتخرد  ام  ببـس  هب  .داد  رارق  شنیمز  نامـسآ و  رد  دوخ  ناراد 
ادخ میدوبن  ام  رگا  .دوش و  یم  شتـسرپ  ادـخ  ام  تدابع  هلیـسو  هب  .دَـیور و  یم  نیمز  زا  هایگ  دراب و  یم  نامـسآ  زا  ناراب  ام  ببس 

.دش یمن  تدابع 

« هللا دی   » و هللا » ناسل  « ، » هللا نیع  »

.تسا هدش  قالطا  ثیدـح  نیا  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  رگید  ریبعت  دـنچ  تشذـگ ، نآ  حیـضوت  هک  هللا » هجو   » ِتفـص زا  ریغ 
رب رظان  دـهاش و  دـهاوخب  یـسک  رگا  .تسا و  ناـسنا  رد  ندـید  هلیـسو  مشچ.تسا  ادـخ -  مشچ  ياـنعم  هب  هللا - » نیع   » ریبعت یکی 

ناگدـنب و رب  دـهاش  دوخ  بناج  زا  ار  هسّدـقم  تاوذ  نیا  لاعتم  يادـخ  .دـهد  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مشچ  اب  دـشاب ، نارگید  لامعا 
تهج نیا  زا  هللا » نیع   » ریبعت هک  دراد  لامتحا  اذل  .دنهد و  تداهش  اهنآ  درکلمع  هب  تبـسن  زین  تمایق  رد  ات  هداد  رارق  ناشیا  رب  رظان 

.دنا هدومرف  راونالاراحب ج 24 ص 202  فیرش  باتک  رد  یسلجم  همالع  موحرم  هکنانچنآ  دشاب ؛ هدش  قالطا  ناشیا  رب 

، تسین نینچ  زگره  .دراد  شناگدیزگرب  هب  زاین  ناگدنب  لامعا  رب  دوخ  ندوب  رظان  دهاش و  يارب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  روظنم  هّتبلا 
رب هوالع  اّما  دراد  ناگدنب  نطاب  رهاظ و  رب  لماک  تراظن  یهاگآ و  دهد ، رارق  دوخ  ناگدنب  رب  دهاش  ار  اهنیا  هکنآ  نودب  دنوادخ  و 

ناشیا رب  لَّکوم  دهاش ، ناونع  هب  دنوادخ  ار  هکئالم  زا  یهورگ  هکنانچمه  هداد ، رارق  دهاش  مه  ار  اهنیا  تسا ، دـهاش  شدوخ  هکنآ 
.تسا هتخاس 

ناریفـس و قیرط  زا  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  ناـسنا  تساوخ  ندرک  راـهظا  نتفگ و  نخـس  هلیـسو  ناـبز  .تسا  هللا » ُناـسل   » رگید ریبعت 
ادـخ نابز  نیاربانب  .تسا  هداد  رارق  دـهاوخ  یم  مدرم  زا  هچنآ  نایب  هلیـسو  ار  اـهنآ  عقاو  رد  هتفگ و  نخـس  مدرم  اـب  دوخ  ياـهتّجح 

.تسا راکشآ  نشور و  ًالماک  اهنیا  ندوب 

104 ص :
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ِدی اجنیا  رد  دَی »  » هک دیمهف  ناوت  یم  ثیدـح  دوخ  زا  .دور  یم  راک  هب  هسّدـقم  راونا  نیا  يارب  هک  تسا  يرگید  ناونع  مه  هللادـی » »
.دسر یم  قیالخ  هب  اهنیا  قیرط  زا  ًارصحنم  ادخ  تفأر  تمحر و  ینعی  .تسا  یهلا  تفأر  تمحر و 

اه و هویم  ندیـسر  ناراب و  ندـمآ  هب  ثیدـح  رد  هکنانچ  دنتـسه ؛ ملاـع  رد  يدادادـخ  تمعن  ره  ببـس  هطـساو و  كاـپ  تاوذ  نیا 
اهنیا ادخ  ضیف  هطـساو  اهنت  مه  يونعم  ياهـضیف  رد  و  تسا ، هدش  هراشا  هنومن  ناونع  هب  اهتخرد  نتـسشن  رمث  هب  ناهایگ و  ندییور 

همه هب  ناشیا  قیرط  زا  اهنت  یهلا  تیادـه  تمعن  .دـندرگ  یم  دـنم  هرهب  یهلا  ياهتمعن  هرفـس  زا  اـهنیا  تکرب  هب  نارگید  هک  دنتـسه 
.دسر (1) یم  تاقولخم 

و تسا ، هدـش  هصالخ  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  دوجو  رد  هک  تسا  یهلا  تردـق  تمحر و  رهظم  زا  هیاـنک  ادـخ  تسد  سپ 
نیا زا  اهتمعن  همه  هک  اریز  .دوب  دـهاوخ  هدوب و  هدرتسگ  نآ ، ياهتنا  ات  تقلخ  يادـتبا  زا  قیـالخ  همه  رـس  رب  ادـخ  تسد  نیا  هیاـس 

.دسر یم  هدیسر و  قیالخ  هب  قیرط 

مالّسلا مهیلع  همئا  ندوب  هللا » باب  »

هراشا

دراو نآ  زا  هک  تسا  یعـضوم  رد » » .تسا نشور  زین  نآ  زا  روظنم  دوب و  هتفر  راـک  هب  ثیدـح  رد  هک  تسا  يرگید  ریبعت  هللا » باـب  »
دیابن و رَد  ریغ  زا  ددرگ ، دراو  رد  نیا  زا  ًافرـص  دیاب  دوش ، ادخ  یگدنب  تفرعم و  هناخ  دراو  دهاوخب  یـسک  رگا  .دـنوش و  یم  هناخ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  .دش  هناخ  دراو  ناوت  یمن 

(2) «. اِهباوبَا نِم  َتُوُیبلا  اُوتأ  یقَّتا َو  ِنَم  َِّربلا  َّنِکل  «َو 

.دیوش دراو  ناشیاهرد  زا  اه  هناخ  هب  .دشاب و  یقّتم  صخش  هک  تسا  نیا  یکین  نکیل  و 

هب هن  رگ  و  دوش ؛ دراو  هداد  رارق  ادـخ  دوخ  هک  يرد  زا  دـیاب  دـسرب ، دـنوادخ  تفرعم  یگدـنب و  فدـه  هب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا 
رد 9. تهج  نیمه  هب  .دسر و  یمن  دوخ  فده 

105 ص :

.تسا هدمآ  مود  شخب  زا  لّوا  لصف  تبرغ ،» رد  باتفآ   » باتک رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ندوب  تمعن  فلتخم  تاهج  حیضوت  - 1
.189 (/ 2  ) هرقب - 2
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هکئالم یّتح  .دنا  هداد  دای  قیالخ  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ار  ادخ  یگدـنب  هار  اریز  هللاَدـِبُع .» ام  نحن  ول ال  : » دـنا هدومرف  ثیدـح  رخآ 
رگا نیاربانب  .دنا  هتخومآ  هسّدقم  راونا  نیا  زا  ار  راگدرورپ  سیدقت  هیزنت و  دیحوت و  سرد  هدـمآ -  ثیداحا  رد  هچنآ  قباطم  مه - 

.دوب دودسم  ادخ  یگدنب  باب  ًالصا  دندوبن  اهنیا 

زاب دوخ  یگدنب  يارب  ار  يرد  نینچ  ادخ  دوخ  هکلب  .دـشاب  یم  اهنیا  جاتحم  ادـخ  هک  تسین  نیا  روظنم  هک : میهد  یم  هّجوت  مه  زاب 
رد هلیـسو  نیا  هب  اـت  تسا  هدومرف  هسّدـقم  راوـنا  نیا  دوـخ  هب  هک  تسا  یمیرکت  فـطل و  زیچ  ره  زا  شیب  ادـخ  راـک  نیا  .هدوـمن و 
زا شیب  ادخ  یگدنب  راختفا  دنتـسه و  قیالخ  همه  زا  رتصلاخ  رتلماک و  ادخ  یگدنب  رد  ناشیا  دوخ  اذل  .دنـشاب  رتبّرقم  یهلا  هاگـشیپ 

؛ دوش یم  یگدنب  مینک ، یم  یگدنب  ار  وا  ام  هکنانچنآ  ادخ  .هللاَِدبُع :» انتدابعب  : » دنا هدومرف  هک  تسا -  هدـش  ناشیا  بیـصن  سک  ره 
شیوخ روصق  زجع و  هب  هراومه  دوخ  هک  دنچ  ره  دنکب -  ار  ادـخ  یگدـنب  تسا  هتـسیاش  هکنانچنآ  دـناوت  یمن  یـسک  ام  زج  ینعی 

.دنا هدوب  اراد  ناشیا  هک  تسادخ  قیمع  تفرعم  زا  یشان  نیا  دنا و  هدوب  فرتعم  ادخ  یگدنب  ّقح  هب  تبسن 

« هللا َفِرُع  انِب   » و هللاَدِبُع » انِب   » يانعم

: دنا هدومرف  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  يرگید  ثیدح  هنیمز  نیا  رد 

.یلاعَت (1) َكَرابَت َو  ِهللا  ُباجِح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  .یلاعَت َو  َكَرابَت َو  ُهللا  َدِّحُو  انب   ِ .ُهللا َو َفِرُع  اِنب  .ُهللاَِدبُع َو  اِنب 

ترضح .تسا و  هتفای  قّقحت  لاعتم  دنوادخ  دیحوت  ام  هلیسو  هب  .هدش و  هتخانـش  ادخ  ام  هلیـسو  هب  .هدش و  یگدنب  ادخ  ام  هلیـسو  هب 
.تسا لاعتم  يادخ  باجح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

مود و  لاـعتم ؛ يادـخ  هاگـشیپ  رد  اـهنیا  دوخ  تداـبع  تفرعم و  یکی  تسا : تهج  ود  زا  ناـشیا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  یگدـنب  قّقحت 
يّدحوم ره  نیاربانب  .دنتـسه  ادخ  يوس  هب  قیالخ  همه  تیادـه  هلیـسو  اهنیا  اریز  نارگید ؛ تدابع  رد  اهنآ  درف  هب  رـصحنم  تطاسو 

هب 0. .هدش و  لئان  دیحوت  هب  ناشیا  دوجو  تکرب  هب  دوش ، تفای  ملاع  رد  هک 

106 ص :

ح 10. رداونلا ، باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 145 ، لوصا  - 1
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.دنا هدیمان  ادخ  باجح  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تهج  نیمه 

باجح دنتسه ، قلخ  ادخ و  نیب  هطـساو  نوچ  شا  یمارگ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .هطـساو و  ینعی  باجح » »
تدابع و هلیسو  هطساو و  ار  ناشیا  تفرعم  ادخ  قلخ  يزیچ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  باجح  ًامّلسم  .دنـشاب  یم  شقلخ  وا و  نایم  ادخ 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  .دش  یمن  فورعم  دوبعم و  دـنوادخ  ًالـصا  دـندوبن ، ناشیا  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  تفرعم 
: دنیامرف یم 

.ِهِقلَخ (1) یلَع  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  َّجَتحا  ِمِِهب  .َّلَجَوَّزَع َو  ُهللا  َفِرُع  ام  مُه  الَول  .اهنِم َو  یتُؤی  یتَّلا  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ُباوبَا  مُه  ُءایِصوَالَا 

هتخانـش لجوزع  يادخ  دـندوبن ، اهنآ  رگا  .دنـشاب و  یم  وا  يوس  هب  هّجوت  يارب  لجوزع  يادـخ  ياهرد  هک  دنتـسه  ربمایپ  يایـصوا 
.تسا هدرک  مامت  دوخ  قلخ  رب  ار  تّجح  ناشیا  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  .دش و  یمن 

یم ماـما » تفرعم   » قیقد یـسررب  هب  ددرگ ، نشور  رتشیب  ادـخ  تفرعم  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  ناـیم  طاـبترا  هکنآ  يارب  نونکا 
.میزادرپ

مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  يایرد  زا  يا  هرطق 

هراشا

تفرعم ياـطعا  رد  یـشقن  تاـقولخم  تسادـخ و  دوخ  عنُـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تفرعم  تشذـگ  هکناـنچ 
مالّـسلا هیلع  ماما  تفرعم  دروم  رد  .دشاب  یم  نآ  نتفریذپ  نآ و  هب  تبـسن  میلـست  تفرعم ، لوصح  زا  سپ  اهنآ  هفیظو  هکلب  دنرادن ،

.دهن ندرگ  ادخ  یفّرعم  هب  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  رد  ناسنا  مهس  تسا و  رارق  نیمه  زا  بلطم  زین 

؛ تسا هتفرگ  تروص  شخب  ود  رد  یفّرعم  نیا  .تسا  هدرک  یفّرعم  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هنوگچ  دـنوادخ  هک  دـید  دـیاب  ادـتبا  سپ 
زا سپ  مه  ناسنا  هفیظو  .تسا (2)  هدومن  اطع  اهنآ  هب  ادخ  هک  ییاهیگژیو  فاصوا و  یفّرعم  رگید  و  ناشیا ، صاخشا  یفّرعم  یکی 

.تنیا

107 ص :

ح 2. ّلجوّزع ،...  هللا  ءافلخ  مالّسلا  مهیلع  همئالا  ّنأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 193 ، لوصا  - 1
.تسا هدمآ  مود  شخب  زا  مود  لصف  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک رد  نآ  بتارم  تفص و  مسا و  هب  تفرعم  قیقد  حیضوت  - 2
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ناج میمص  زا  ددرگ و  دقتعم  لد  رد  ار  نیا  دنادب و  تافص  نآ  هب  فصّتم  ار  دارفا  صاخـشا و  نامه  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یفّرعم 
.دهن ندرگ 

نیا هلـصوح  زا  هک  دـیآ  یم  مزال  ینالوط  رایـسب  یثحب  مینک ، هراشا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تاصاصتخا  همه  هب  میهاوخب  رگا  اجنیا  رد 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  .مینک  یم  افتکا  هراشا  ّدح  رد  اهنآ  ّمها  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  اذل  و  تسا ، جراخ  باتک 

َنِم ُرَّهَطُملا  ُماـمِالَا  .ِهللا  ِمَرُح  نَع  ُّباّذـلا  َو  ِهللا ، َیِلا  یعاّدـلا  َو  ِهِدـِالب ، یف  ُُهتَفیلَخ  َو  ِهِداـبِع ، یلَع  ُُهتَّجُح  َو  ِهـِقلَخ ، یف  ِهللا  ُنـیمَا  ُماـمِالَا 
ُراَوب َو  َنیِقفاـنُملا ، ُظـیَغ  َو  ِنیِملـسُملا ، ُّزِع  َو  ِنیّدـلا ، ُماـِظن  ِملِحلاـِب ، ُموُسوَملا  ِملِعلاـِب ، ُصوُصخَملا  ِبوـُیُعلا ، َنِم  يّرَبُـملا  َو  ِبُونُّذـلا ،

.َنیِرفاکلا (1)

عافد ادخ و  يوس  هب  هدننک  توعد  و  شیاهنیمزرـس ، رد  وا  هفیلخ  و  شناگدـنب ، رب  وا  تّجح  و  شقلخ ، نایم  رد  ادـخ  رادـتناما  ماما 
هب صاصتخا  ملع  همه  هک  تساهبیع  زا  هتـشگ  رانک  رب  ناهانگ و  زا  هدیدرگ  كاپ  ماما  .تسا  ناگدـنب  رب  وا  بجاو  قوقح  زا  دـننک 

نارفاک نتفر  نیب  زا  ناقفانم و  مشخ  ناناملـسم و  يدنلبرـس  ثعاب  نید و  هب  هدـنهد  ماـظن  ماـما  .دوش  یم  هتخانـش  ملح  هب  دراد و  وا 
.تسا

هچ ات  دنک ؛ یم  تیافک  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  یگدرپسرـس  لماک و  میلـست  يارب  میوش ، هّجوتم  بوخ  ار  یگژیو  دنچ  نیمه  طقف  رگا 
.ددرگ نشور  ام  يارب  ناراوگرزب  نیا  رگید  ياهیگژیو  هکنیا  هب  دسر 

رصحنم تاقولخم ، يارب  وا  طخـس  اضر و  فشک  ادخ و  اب  طابترا  هار  هک  دش  نشور  میداد و  حیـضوت  ًالبق  هللا » هفیلخ   » ریبعت هرابرد 
ناطیـش تائاقلا  ریثأت  تحت  یـسک  نینچ  .دـننادب و  ادـخ  تساوخ  ناونع  هب  ار  وا  نخـس  هتـشاد و  طابترا  وا  هفیلخ  اب  هکنیا  رد  تسا 

ماقم هک  بونّذلا » نم  رَّهَطُملا  : » تسا هدومرف  ترـضح  اذل  .دـیامرف و  یم  ظفح  یناطیـش  تافآ  ّرـش  زا  ار  وا  ادـخ  دریگ و  یمن  رارق 
.دنک یم  نایب  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  تمصع 

رگا 1. دوش و  یمن  جراخ  یحو  نخس  زج  ناشیا  ناهد  زا  هک  دنتسه  یناسک  مالّسلا  مهیلع  همئا 

108 ص :

ح 1. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 200 ، لوصا  - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسادخ یهن  مه  یهن  نآ  دنیامن ، یهن  يزیچ  زا  هک  یتروص  رد  و  تسادخ ، رما  ناشرما  دننک ، رما  ار  يزیچ 

یملع چـیه  نیاربانب  .دراد  وا  هب  صاصتخا  ملع  همه  هک  تسا  یـسک  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینعی  .تسا  ملعلاب » صوصخملا   » رگید ریبعت 
هتـشاد ملع  زا  يا  هرهب  دـهاوخ  یم  هک  مه  رگید  سک  ره  .دراد و  یهاگآ  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  رگم  هدرکن  قلخ  ادـخ  ار 

.دنکن هعجارم  وا  ریغ  هب  دنک و  ذخا  ناشیا  زا  ًارصحنم  دیاب  تسا ، مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  ملع  همه  نوچ  دشاب ،

هیلع ماما  .هدنُرب و  عطاق و  لیلد  ینعی  تّجح »  » .دشاب ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  تهج  ره  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  نینچ  اهنت  سپ 
هب ار  دنوادخ  یگدنب  حیحص  قیرط  هک  مدرم  رب  تسادخ  تّجح  شریرقت  لعف و  لوق و  تسا ، تاصاصتخا  نآ  ياراد  نوچ  مالّسلا 
رد یهلا  نید  دنرپسب ، ناشیا  هب  ار  دوخ  دـندرگ و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  میلـست  لد  ناج و  اب  ًاعقاو و  مدرم  رگا  .دـهد و  یم  ناشن  اهنآ 
یف هللا  نیما   » ریبعت هرابرد  .دـنور  یم  نیب  زا  مه  نارفاک  هتـشگ و  نیگمـشخ  ناقفانم  هدـش و  دنلبرـس  ناناملـسم  هتفای و  ماظن  هعماـج 

.تفگ میهاوخ  نخس  يدوزب  زین  هقلخ »

: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  شیامرف  همادا 

ٍبَلَط ِریَغ  نِم  ِهِّلُک  ِلضَفلِاب  ُصوُصخَم  .ٌریظَن  ٌلثِم َو  َُهل  .ٌلََدب َو ال  ُهنِم  ُدَجُوی  .ٌِملاع َو ال  ُُهلِداُعی  .ٌدَحََا َو ال  ِهینادـُی  .ِهِرهَد ال  َدِـحاو  ُمامِالَا 
.ِباّهَولا ِلِّضَفُملا  َنِم  ٌصاِصتخا  َِلب  ٍباِستکا ، َال  َُهل َو  ُهنِم 

.دنک و یمن  يربارب  وا  اب  یملاع  چـیه  .دوش و  یمن  کیدزن  وا  تلزنم )  ) هب ماقم ) رد   ) سک چـیه  .تسا  شیوخ  راگزور  هناگی  ماما 
رایتخا هب  هدرک و  بلط  ار  اهنآ  هکنآ  نودب  تسوا  صوصخم  اهتلیضف  همه  .درادن  دننام  هیبش و  .دوش و  یمن  ادیپ  وا  يارب  نیزگیاج 

.دشاب یم  ماما  يارب  دنوادخ )  ) هدنشخب رایسب  هدننک  لضف  فرط  زا  يزایتما  نیا  هکلب  دشاب ، هدرک  بسک  دوخ 

هناگی ار  وا  تهج  ره  زا  میوشن و  لئاق  ریظن  هیبش و  شفاصوا  زا  کی  چیه  رد  وا  يارب  میسانشب و  هنوگ  نیا  دیاب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما 
چیه ینعی  ِهّلک » لضفلاب  ٌصوصخم   » .تسوا رایتخا  رد  ًاراصحنا  لیاضف  همه  میشاب  نئمطم  هک  دح  نآ  ات  میرامشب ؛ ریظن  یب  و 
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نآ رب  تهج  ره  زا  ناشیا  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  لصا  رد  تمعن  نیا  هکنآ  رگم  دسر  یمن  یـسک  هب  ادـخ  فرط  زا  یلـضف 
ماما ّتیولوا  ظفح  اب  رگم  ددرگ ، یمن  قیالخ  بیـصن  یلاـمک  چـیه  لـصا  رد  هک  يروط  هب  دراد ، ّتیولوا  يرترب و  لـضف  بحاـص 

مالّسلا هیلع  ماما  نویدم  ار  دوخ  دیاب  یتلیضف  تمعن و  ره  رد  اهناسنا  نیاربانب  .لامک  نابحاص  همه  ّقح  رد  نآ  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع 
.دننادب

نانمؤم رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو 

ربمایپ ماقم  تمظع  تسا و  هدـش  ریبعت  تیالو »  » هملک هب  ّتنـس  گنهرف و  رد  هک  تسا  نامه  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّقح  رد  یگژیو  نیا 
لکش نیا  هب  میرک  نآرق  رد  ریبعت  نیا  .دوش  یم  هتخانش  یبوخ  هب  حالطصا  نیا  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا هدمآ 

َنیذَّلا َُهلوُسَر َو  َهللا َو  َّلَوَتَی  نَم  َو  َنوُعِکار *  مُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اوـنَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهللا َو  ُمُکُّیلَو  اـمَّنِا  »
(1) َنوِبلاغلا .» ُمُه  ِهللا  َبزِح  َّنِاَف  اونَمآ 

یم هقدص  عوکر  لاح  رد  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  وا و  لوسر  تسادخ و  اهنت  اهنت و  نانمؤم ، امـش  ّیلو  انامه 
ادخ بزح  اهنیا  ینعی   ) .دنزوریپ ادخ  بزح  هنیآ  ره  دریذپب ، ار  نانمؤم  زا  هورگ  نآ  وا و  لوسر  ادخ و  تیالو  سک  ره  .دـنزادرپ و 

( .دنتسه

یلع نانمؤمریما  دـنهد ، یم  هقدـص  دوخ  عوکر  لاح  رد  هک  نانمؤم  هورگ  زا  دارم  هک  دوش  یم  تابثا  دوخ  ّلحم  رد  هفیرـش ، هیآ  زا 
زین .دنتـسه و  نانمؤم  همه  رب  تیالو  ماـقم  ياراد  نآرق  ّصن  قبط  هک  دنتـسه  ناـشیا  نادـنزرف  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مالّـسلا و  هیلع 

نآرق رد  هک  دشاب  یم  نانمؤم  هب  تبسن  ندوب  رایتخا  بحاص  یتسرپرـس و  انامه  قوف  هیآ  رد  تیالو »  » زا روظنم  هک  دوش  یم  تابثا 
: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ؛ هدش  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نآ  زا  مه  يرگید  ریبعت 

.6(2) «. مِهِسُفنَا نِم  َنینِمؤُملِاب  یلوَا  ُِّیبَّنلَا  »
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.تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ 

مّدـقم دوخ  تساوخ  رب  ار  وا  تساوخ  دـیاب  دـهاوخب ، ار  يزیچ  رگا  تسا ، رتـشیب  وا  دوـخ  زا  ناـسنا  هب  تبـسن  شراـیتخا  هک  یـسک 
هللا ءایلوا  ناشدوخ  تسا و  هللا  هیالو  ناشیا  تیالو  سپ  .تسا  هدیـشخب  هسّدقم  تاوذ  نیا  هب  لاعتم  يادـخ  ار  ینأش  نینچ  .تشاد و 

نامه دیاب  دنتـسه ، نمؤم  ًاعقاو  رگا  نانمؤم ، نیاربانب ، .دـنا  هدـش  اراد  ادـخ  فرط  زا  ار  نانمؤم  رب  تیالو  هک  یناسک  ینعی  دنتـسه ؛
عضاخ و مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هب  تبـسن  دـنهن ، یم  ندرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تیـالو  هب  هک  روط 

ّقح رد  يدایز  ثیداحا  رد  تیالو »  » ریبعت نیا  .دنشابن  لئاق  ار  یمیمصت  رایتخا و  چیه  ّقح  ناشیا  لباقم  رد  دوخ  زا  دنـشاب و  میلـست 
: میوش یم  لیان  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هرابرد  یمهم  قیاقح  هب  نآ ، يانعم  رد  ّتقد  اب  ام  تسا و  هتفر  راک  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا 

ظـفح و تیلوؤـسم  دنتـسه و  وا  راـیتخا  لّـفکت و  تحت  يدارفا  اـی  درف  هک  دوـش  یم  قـالطا  یـسک  هب  تسرپرـس ، ياـنعم  هب  ّیلو » »
ات هدش  هدرپس  وا  هب  هّچب  نآ  عقاو  رد  ینعی  .دراد  تیالو »  » دوخ کچوک  دنزرف  رب  ردپ  ًالثم  .تسا  هدش  هدرپس  وا  هب  اهنآ  يرادـهگن 

حلاصم غلابان  كدوک  .دزاس  هدروآرب  ار  دنزرف  يونعم  يّدام و  هّیلوا  ياهزاین  دشوکب و  دوخ  ناوت  ّدح  رد  وا  يرادـهگن  ظفح و  رد 
دراپـسب و اهنآ  هب  ار  دوخ  رگا  .دنـشاب  یم  شرداـم  ردـپ و  شهاـگ  هیکت  هنیمز  نیا  رد  دـهد و  یمن  صیخـشت  ار  شیوخ  دـسافم  و 

دنزرف دیما  همه  .درادـن  ار  دوخ  ظفح  ییاناوت  دوخ  هنرگ  و  دـنام ؛ یم  نوصم  تافآ  اهالب و  زا  دـنک ، تکرح  اهنآ  تسد  رد  تسد 
.دیوج یم  ناشیا  هب  ندروآ  هانپ  رد  ار  دوخ  هراچ  دروآ و  یم  اهنآ  يوس  هب  ور  یمیالمان  ره  رد  هک  دنتسه  شردام  ردپ و  مه 

عفن و كرد  زا  هک  تسا  شیوخ  غلابان  کچوک و  نادـنزرف  اـب  ردـپ  هطبار  هیبش  يداـع ، ياـهناسنا  اـب  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هطبار 
دوخ يایلوا  هب  ار  مدرم  يرادهگن  ظفح و  تیلوؤسم  دـنوادخ  .دـنروایب و  هانپ  ردـپ  هب  زیچ  همه  رد  دـیاب  دنتـسه و  زجاع  دوخ  ررض 

يایلوا نیا  هب  اهناسنا  رگا  .دنهد  قوس  لاعتم  يادخ  تفرعم  ّتیدوبع و  ریسم  رد  ار  مدرم  هک  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  لباقم  رد  هداد و 
ایلوا نیا  .تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  ادـخ  یگدـنب  قیرط  رد  ًانیقی  دـنهد ، رارق  ناشیا  میلعت  تیبرت و  تحت  ار  دوخ  دـنروایب و  هانپ  ادـخ 

یناسک
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اهناسنا حیحص  تیبرت  يارب  مزال  تردق »  » مه و  ملع »  » مه .دنشاب  هتـشادن  ار  نآ  ماجنا  تردق  ای  دننکب و  دیاب  هچ  دننادن  هک  دنتـسین 
ناشیا رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هک  يروط  هب  هدـش ؛ راذـگاو  اـهنآ  هب  مه  يداـیز  تاراـیتخا  و  هدـش ، هداد  ناـشیا  هب 

ار دوخ  یهلا  تیلوؤسم  هکلب  دننک  یمن  یتسـس  یهاتوک و  يا  هّرذ  نآ  حیحـص  لامِعا  ظفح و  رد  هک  دراد  لماک  نانیمطا  هتـشاذگ 
.دنهد یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  رما  ضیوفت 

زا ادخ  هچنآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  دشاب  انعم  نیمه  هب  هراشا  دناوت  یم  هدش ، نایب  لبق  ثیدح  رد  هک  هقلخ » یف  هللا  نیما   » ریبعت
هک ارچ  .تسا  رتـالاب  مه  نیا  زا  بلطم  .دـننک  یمن  تناـیخ  نآ  رد  يا  هّرذ  هدوـب ، رادـتناما  تسا ، هداـهن  ناـشرایتخا  رد  قـلخ  روـما 
یم دوخ  هک  هچنآ  ات  هداد  اهنآ  هب  لماک  رایتخا  هکلب  دننک ، یمن  مه  یسرباسح  تسا ، هدیشخب  ناشیا  هب  هچنآ  لابق  رد  لاعتم  يادخ 

دندنـسپ و یمن  ددنـسپ ، یم  ادـخ  هچنآ  زج  يزیچ  اهنآ  تسادـخ و  تساوخ  ناـمه  اـهنآ  تساوخ  هّتبلا  یلو  .دـننک  لـمع  دندنـسپ 
ياراد هک  نامیلـس  ترـضح  هرابرد  نآرق  .تسین  ناشیا  هّجوتم  دنراد ، مدرم  رب  هک  یتیالو  هب  تبـسن  يا  هذـخاؤم  باسح و  نیاربانب 

: دیامرف یم  دوب  یمیظع  یهاشداپ 

(1) ٍباسِح .» ِریَِغب  کِسمَا  وَا  ُننماَف  انُؤاطَع  اذه  »

.دشاب راک  رد  یباسح  هکنآ  نودب  رادزاب ، ای  شخبب )  ) راذگب ّتنم  .تسام  ششخب  نیا ،

روط هب  درک و  یم  تبحص  تاناویح  اب  تشاد ، رایتخا  رد  ار  اوه  داب و  رب  ّطلست  تردق  نآرق  ّصن  هب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح 
ار هچنآ  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  ثیداـحا ، قبط  رب  .دوب  ذوفنرپ  هدرتسگ و  رایـسب  هک  دوب  یکُلم  ياراد  یّلک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دندوب  دجاو  دنتشادن ، ناگتشذگ  هچنآ  هوالع  هب  دنتشاد ، یهلا  ناربمایپ 

.مِِهتُؤی (2)1. َمل  ام  ُهَداز  .ُهَلثِم َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  یتآ  دَق  ّاِلا َو  ًائیَش  ِِهئایبنَا  نِم  اِیبَن  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَتآ  ام 

112 ص :

.39 (/ 38  ) ص - 1
یفاک ج 6 ص 281. - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 132 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
http://www.ghaemiyeh.com


وا هب  .داد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  ار  نآ  ریظن  هکنآ  رگم  دادـن  يزیچ  ناربمایپ  زا  کـی  چـیه  هب  دـنوادخ 
.درک نوزفا  دوب ، هدادن  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهزیچ 

، دنداد باوج  وا  هب  ترضح  .درک  لاؤس  نآرق  زا  يا  هیآ  هرابرد  دش و  دراو  يدرف  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یصخش 
: دـیوگ یم  يوار  .دـندومرف  تمحرم  لّوا  باوج  زا  ریغ  یباوج  ترـضح  .دیـسرپ  هیآ  نامه  هرابرد  دـش و  دراو  يرگید  درف  سپس 

یباوج مالّـسلا  هیلع  ماما  درک و  لاؤس  هیآ  نامه  هرابرد  دش و  لخاد  یموس  درف  انثا  نیمه  رد  دنک ! یم  اطخ  ردق  نیا  روطچ  متفگ :
: دندومرف هدرک  نم  هب  ور  ترضح  هاگ  نآ  .تسا (1)  راکرد  هّیقت  هلأسم  هک  مدیمهف  .دنداد  مود  لّوا و  باوج  اب  ریاغم 

هیلع و هللا  یلـص  هِِّیبَن  یِلا  َضَّوَف  (2) َو  «. ٍباسِح ِریَغب   ِ کِسمَا وَا  ُننماَف  انُؤاطَع  اذـه  : » لاقَف َدُواد  َنب  ِنامیَلُـس  یِلا  َضَّوَف  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 
.انَیِلا (4) ُهَضَّوَف  دَقَف  ِهللا ، ِلوُسَر  یِلا  َضَّوَف  امَف   (3) اوُهَتناَف .» ُهنَع  مُکاهَنام  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  : » لاقَف ملس  هلآ و 

.رادهگن ای  شخبب ، یهاوخ  یم  .ام  شـشخب  تسا  نیا  : » دومرف درک و  راذگاو  دوواد  نب  نامیلـس  بانج  هب  ار ) رما   ) لجوّزع يادـخ 
تسا هداد  امـش  هب  لوسر  ار  هچنآ  : » دومرف درک و  راذگاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  ار ) رما   ) و .تسین » وت  رب  یباسح 

ام هب  هدوـمن ، راذـگاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  هچنآ  و  .دـیزیهرپب » تسا ، هتـشادزاب  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیریگب و 
.تسا هدرک  راذگاو 

ینانیمطا زا  هجرد  نآ  هب  دارفا  نیا  هک  دریگ  یم  تروص  یتقو  راک  نیا  .تسا و  ضیوفت )  ) ندرک راذـگاو  هلأسم  هلأـسم ، نیارباـنب ،
ياهتّیحالص 2. دوخ  عقاو  رد  هداد و  صیخشت  نیما  ار  اهنیا  لاعتم  يادخ  نوچ  .دنشاب  هدیسر  تسا ، مزال  تهج  ره  زا  هک 

113 ص :

یم تسا -  هتشاد  ناشیا  هریس  رد  يدّدعتم  دراوم  هک  لاؤس -  کی  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ترـضح  نداد  فلتخم  ياهباوج  هّتبلا  - 1
یمن مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهخـساپ  رد  فالتخا  فرِـص  هب  نیاربانب  .تسا  لـلع  نیا  زا  یکی  هّیقت  هک  دـشاب  یفلتخم  ياـهتّلع  هب  دـناوت 

.دومن اطخ  رّوصت  دنتسه -  موصعم  هک  ناشیا -  درومرد  ناوت 
.39 (/ 38  ) ص - 2
.7 (/ 59  ) رشح - 3

ح 2. ملس ،...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  ضیوفتلا  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص265 ، لوصا  - 4
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دزاس و یمن  جراخ  دـنوادخ  رایتخا  زا  ار  قلخ  راک  اهنآ  هب  رما  ضیوفت  اذـل  تسا ، هدرک  ناش  رادـتناما  هدیـشخب و  ناشیا  هب  ار  مزال 
یم لماکت  تسادخ  تساوخ  هک  يریسم  رد  ار  اهنآ  دننک و  یم  تیبرت  هتساوخ  ادخ  هک  یلکـش  نامه  هب  ار  ادخ  ناگدنب  ًاعطق  اهنیا 

هفیظو اّما  تسا ، ناشیا  زا  تساوخرد  عوجر و  يزیچ ، ره  دروم  رد  لاح و  ره  رد  اهناسنا  ام  هفیظو  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .دـنهد 
.دننک لمع  دنهاوخب  هنوگره  هک  دنراد  رایتخا  هکلب  تسین  سک  ره  هب  نداد  باوج  اهنآ 

رکذ لها  زا  دـیناد  یمن  رگا  : » (1)« َنومَلعَت ُمتنُک ال  نِا  ِرکِّذـلا  َلهَا  اُولَاساَف   » هیآ هرابرد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
: دندومرف .مدرک  لاؤس  دیسرپب »

.َنُولوُؤسَملا ُنَحن  .رکِّذلا َو  ُلهَا  ُنَحن 

.دوش هدیسرپ  دیاب  ام  زا  .میتسه و  رکذ  لها  ام 

امش رب  دنک : یم  ضرع  يوار  سپس  یلب ، دنیامرف : یم  ترضح  میسرپب ؟ امش  زا  دیاب  ام  دیوش و  هدیسرپ  دیاب  امش  دیوگ : یم  يوار 
: دنیامرف یم  ترضح  دیهد ؟ باوج  ام  هب  هک  تسا  مزال 

(2) !؟» ٍباسِح ِریَِغب  کِسمَا  وَا  ُننماَف  انُؤاطَع  اذه  : » یلاعَت َكَرابَت َو  ِهللا  َلوَق  ُعَمسَت  امَا  .لَعفَن  َمل  انئِش  نِا  .انلَعَف َو  انئِش  نِا  .انَیِلا  َكاذ  .ال 

ار لاعتم  يادـخ  هدومرف  ایآ  .میهد  یمن  باوج  میهاوخب  رگا  .میهد و  یم  باوج  میهاوخب  رگا  .تسام  راـیتخا  هب  نداد  باوج  ریخ ،
!؟» ٍباسِح ِریَِغب  کِسمَا  وَا  ُننماَف  انُؤاطَع  اذه  : » هک يا  هدینشن 

.دنا هتـشاد  هضِّوَفُم »  » هک تسا  یلطاب  داقتعا  نآ  زا  ریغ  هدش ، ضیوفت »  » هب ریبعت  نآ  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  رما  يراذـگاو  نیا 
لها ام ، داقتعا  هب  یلو  .دندوب  لئاق  لالقتسا  ناشرایتخا ، رد  تاقولخم  يارب  دنتـسناد و  یم  جراخ  یهلا  تردق  تحت  زا  ار  راک  اهنآ 

.ت (3) هدش ، راذگاو  ناشیا  هب  مدرم  تیبرت  میلعت و  تیاده و  رما  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب 

114 ص :

.43 (/ 16  ) لحن - 1
ح 3. رکذلا ،...  ّنأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 210 ، لوصا  - 2

تیاده هلأسم  ًافرص  تسین ، حرطم  ًالصا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  ناگدنب  قلخ  قزر و  ضیوفت  هلأسم  ام ، ثحب  لک  رد  اجنیا و  رد  - 3
مود شخب  زا  لّوا  لصف  رد  دیناوت  یم  ار  یهلا  ياهتمعن  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینیوکت  تطاسو  حیـضوت  .تسا  ثحب  ّلحم  تیبرت  و 

يرتلماک حیضوت  اجنآ  رد  .دییامرف  هعلاطم  ینیوکت » تهج  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندوب  تمعن   » ناونع تحت  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک
.تسا هدمآ  زین  مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  رما  ضیوفت »  » هرابرد
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.درذگ یمن  يزیچ  اهنآ  لد  رد  ادخ  تساوخ  زج  تسا و  یهلا  ّتیشم  فرظ  ناشیاهلد 

.دوب هدیـسر  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  هللا  هّیقب  ترـضح  تمدـخ  بلطم  نیمه  زا  لاؤس  يارب  یندـم » میهاربا  نب  لماک   » مان هب  یـصخش 
: دندومرف دیوگب ، يزیچ  وا  هکنآ  نودب  ترضح  نآ 

نَا ّاِلا  َنوُؤاشَت  ام  َو  : » َلوقَی ُهللا  .انئِش َو  یلاعَت  ُهللا  َءاش  اذِاَف  .َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِهَیشَِمل  ٌهَیِعوَا  اُنبُوُلق  َلب  اُوبَذَک ؛ .ِهَضَّوَفُملا  َِهلاقَم  نَع  ُلَاسَت  َتئِج 
(2)(1) «. ُهللا َءاشَی 

ام ياـهلد  هکلب  تسین .) دـندقتعم  هـک  هنوـگ  نآ  بـلطم   ) دـنیوگ یم  غورد  ناـشیا  .ینک  لاؤـس  هضّوـفم  داـقتعا  هراـبرد  يا  هدـمآ 
زج امـش  و  : » دیامرف یم  دنوادخ  .میهاوخ و  یم  ام  دهاوخب  لاعتم  يادخ  هاگره  سپ  تسا ؛ ّلجوزع  يادخ  تساوخ  يارب  ییاهفرظ 

« .دیهاوخ یمن  دهاوخ ، یم  ادخ  هچنآ 

: تسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد 

(3) ُهللا .» َءاشَی  نَا  ّاِلا  َنوُؤاشَت  ام  َو  : » ُُهلوَق َوُه  .هوُؤاش َو  ًائیَش ، َءاش  اِذا  .ِِهتَدارِِال َو  ًادِروَم  ِهَِّمئَالا  َبُوُلق  َلَعَج  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنِا 

نیا .دـنهاوخ و  یم  ار  نامه  اهنآ  دـهاوخب ، ار  يزیچ  وا  رگا  تسا و  هتخاس  دوخ  هدارا  دورو  ّلـحم  ار  همئا  ياـهلد  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دیهاوخ یمن  دهاوخ ، یم  ادخ  هچنآ  زج  امش  و  : » هک تسا  دنوادخ  شیامرف 

هک لاح  یلو  دوب ؛ لطاب  ضیوفت  ناشیا ، هب  یتارایتخا  نانچ  نداد  هاگ  نآ  دوبن ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  یماقم  نینچ  رگا  هلب ؛
.دـهاوخ یم  ناشیا  زا  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  مدرم  زا  اهنآ  تساوخ  دنتـسه ، یلاعت  يراب  ترـضح  تیانع  فطل و  دروم  نینچ 

.6 ره زا  ار  هسّدقم  تاوذ  نیا  تسا و  هتساوخ  ار  دوخ  تفرعم  یگدنب و  مدرم  زا  ادخ 

115 ص :

.30 (/ 76  ) ناسنا - 1
حئارجلا ج 1 ص 459. جئارخلا و  - 2

ناهرب ج 4 ص 416. ریسفت  - 3
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.تسا هداد  رارق  دنهد ، قوس  فده  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هکنیا  هتسیاش  تهج 

مالّسلا هیلع  ماما  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  یفّرعم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ُهَاَرَذ َو َنیحِّرَّذلا  یف  ِهنیَع  یلَع  ُهَنَعَطـصا  َِکلِذب َو  ُهللا  ُهافَطـِصا  .یجَترُملا  ُِمئاقلا   َ یُجتنُملا و يداهلا  یـُضترُملا َو  ُبَجَتنُملا  َوُه  ُمامِالاَف 
نِم ًهَّیَِقب  ِهِرهُِطل ، ُهَبَجَتنا  ِهِملِِعب َو  ُهَراتِخا  .ُهَدنِع  ِبیَغلا  ملِع  یف  ِهَمکِحلِاب  ًاّوُبحَم  ِهِشرَع  ِنیمَی  نَع  ٍهَمَـسَن  ِقلَخ  َلبَق  ًاّلِظ  ُهَاََرب  َنیح  ِهَّیِرَبلا  ِیف 

مالّـسلا َو هیلع  َلیعامـِسا  نِم  ََهلالُـس  مالّـسلا َو  هیلع  َمیهاربِا  ِلآ  نِم  ًیفَطـصُم  مالّـسلا َو  هیلع  ٍحون  ِهَّیِرُذ  نِم  ًهَرَیِخ  مالّـسلا َو  هیلع  َمَدآ 
َسیلبِا َو ُلـِئابَح  ُهنَع  ًادوُرطَم  ِهِرتِِـسب ، ُهُؤَـلکَی  ُهُظَفحَی َو  ِهللا  ِنیَِعب  ًاـّیِعرَم  لَزَی  َمل  .ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِهَرتِـع  نـِم  ًهَوـفَص 
، ِتاـفآلا ِنَع  ًاـبوُجحَم  ِتاـهاعلا ، َنِم  ًاَّرَبـُم  ِءوّسلا ، ُفِراوَق  ُهنَع  ًافوُرـصَم  ٍقِساـف ، ِّلُـک  ُثوُُفن  ِقِـساوَغلا َو  ُبوـُقَو  ُهنَع  ًاعُوفدَـم  ُهُدوـُنُج ،

(1) ِلُک .اهّ ِشِحاوَفلا  ِنَع  ًانوُصَم  ِتِالَّزلا ، َنِم  ًاموُصعَم 

روما نیا  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يدـیما  دروم  هدـننک  مایق  و  یهلا )  ) رارـسا مرحم  رگتیادـه  هدیدنـسپ و  هدـیزگرب  نامه  ماما 
زا دـنک  قلخ  ار  یـسک  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ ، ار  شا  يدوجو  رون  یتقو  قیالخ ، نایم  رد  ّرذ و  ملاـعرد  شتقلخ  ماـگنه  هدـیزگرب و 

دنوادخ .تخاس  شدوخ  رظن  ریز  دوب ، زاتمم  دـنوادخ  دزن  بیغ  ملع  رد  تمکح  هب  هک  یلاح  رد  ار  ماما  دوخ ، شرع  تسار  بناج 
هدیزگرب مالّسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  زا  لسن )  ) هدنامیقاب هک  یلاح  رد  هدرک  باختنا  شا  یکاپ  ببس  هب  دیزگرب و  دوخ  ملع  اب  ار  وا 

نادناخ دبسرس  لُگ  مالّسلا و  هیلع  لیعامسا  ترضح  لسن  زا  میهاربا و  نآ  زا  هدش  باختنا  مالّسلا و  هیلع  حون  ترـضح  نادنزرف  زا 
هدرپ سپ  رد  ار  وا  ادـخ  هدـش و  ظفح  یهلا  تیانع  رظنریز  هراومه  ماما )  ) .دـشاب یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 

وا زا  ناراکتشز  نوسفا  اهیکیرات و  رد  روک  ثداوح  درط و  وا  زا  هشیمه  ناطیش  نایرکـشل  اهماد و  .دنک  یم  يرادهگن  دوخ  تبقارم 
.2 تافآ زا  تسا ؛ هّزنم  صیاقن  زا  دوش و  یم  هتشاد  زاب  وا  زا  اهیدب  .تسا  هدش  عفد 

116 ص :

ح 2. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 204 ، لوصا  - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_116_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نوصم  اهیتشز  همه  زا  هتشادزاب ، اهشزغل  زا  رانک ، رب 

: تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  تیصخش  هک  لاح 

.الَع (1) َّلَج َو  ِهللا  یَلَع  ٌّيِرَج  ّاِلا  ُهنَع  ُّدُصَی  .ٌّيِوَغ َو ال  ّاِلا  ُهُدَحجَی  .ٌّیِقَش َو ال  ّاِلا  ِِملاعلا  اَذه  َّقَح  ُلَهجَی  َسیَلَف 

هک نآ  زج  یسک  .دنک و  یمن  راکنا  ار  وا  هدروخ  بیرف  اهنت  .تسین و  نادان  یِملاع  نینچ  ّقح  هب  تبـسن  یقـش ، درف  زج  یـسک  سپ 
.2 دنادرگ یمنرب  يور  وا  زا  دراد ، تراسج  تأرج و  گرزب  يادخ  رب 

117 ص :

ح 2. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص205 ، لوصا  - 1
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118 ص :
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مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  اب  نامیا  طابترا  لصف 2 :

مالّسلا هیلع  ماما  تفرعم  هفیظو 

هراشا

میلـست اهناسنا  ام  هفیظو  .تسا  هدمآ  ناشدوخ  ثیداحا  رد  هک  دشاب  یم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ياهیگژیو  زا  يا  هشوگ  تشذـگ  هچنآ 
نیا .تسادخ و  یفّرعم  نتفریذپ  نیمه  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  رد  ام  مهـس  تساهنآ و  ندرک  لوبق  یهلا و  تالامک  نیا  هب  تبـسن 
هدـش هداد  رارق  ام  هدـهع  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  تفرعم  زا  سپ  هک  تسا  مالّـسلا » هیلع  ماـما  تفرعم   » ناـمه

: تسا هدمآ  نینچ  دوب ، هدرک  حرطم  لوسرلا  هفرعم  سپس  هللا و  هفرعم  ار  تابجاو  نیرت  تلیضف  اب  هک  یثیدح  همادا  رد  .تسا 

هیلع هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ُلدِع  ُهَّنَا   ِ مامِالا ِهَفِرعَم  یندَا  .ِرُسیلا َو  ِرسُعلا ِو  ِلاح  یف  ِهِمـسا  ِِهتَفِـص َو  ِِهتعَِنب َو  ُّمَتُؤی ، ِِهب  يذَّلا  ِمامِالا  ُهَفِرعَم  ُهَدَعب  َو 
ِِهلوَِقب ُذخَالا  ِهَیِلا َو  ُّدَرلا  ٍرمَا َو  ِّلُک  یف  َُهل  ُمیلـسَّتلا  ِهللا َو  ِلوُسَر  ُهَعاط  ِهللا َو  ُهَعاط  ُهَتَعاط  َّنَا  ُُهثِراو َو  َو  ِهَوُّبُّنلا -  َهَجَرَد  ّاِلا  ملـس -  هلآ و  و 

ُنب ُِّیلَع  َُّمث  َنیَـسُحلا ، ُهُدـَعب  َو  ُنَسَحلا ، ُهُدـَعب  َو  ٍِبلاـط ، یبَا  َنب  ُِّیلَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  َدـَعب  َماـمِالا  ّنَا  ُمَـلعَی  َو 
ُدَعب َو  ُُهنبا ، ٌِّیلَع  ٍدَّمَُحم  ُدَعب  َو  ُُهنبا ، ُدَّمَُحم  ٍِّیلَع  َدَعب  َو  ُُهنبا ، ُِّیلَع  ُهُدَعب  َو  ینبا ، یَـسوم  يدـَعب  َُّمث  اَنَا ، َُّمث  ٍِّیلَع ، ُنب  ُدَّمَُحم  َُّمث  ِنیَـسُحلا ،

.ر .ِنَسَحلا (1) ِدلُو  نِم  ُهَّجُحلا  َو  ُُهنبا ، ُنَسَحلا  ٍِّیلَع 

119 ص :

.رثالا هیافک  زا  راونالاراحب ج 36 ص 407 ح 16 ، - 1
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تخانـش مه  وا و  فاـصوا  اـهیگژیو و  تخانـش  مه  دوش -  یم  ادـتقا  وا  هب  هک  تسا  یماـما  تفرعم  لوـسر ) تفرعم   ) نآ زا  دـعب  و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياتمه  وا  هک  تسا  نیا  ماما  تفرعم  ّدح  نیرت  نییاپ  .شیاسآ و  رد  هچ  یتخـس و  رد  هچ  شمان - 

لوـسر زا  تعاـطا  ادـخ و  زا  تعاـطا  تـقیقح ) رد   ) ماـما زا  تعاـطا  هـکنیا  دــشاب و  یم  ترــضح  نآ  ثراو  و  تّوـبن -  رد  زج  - 
ار ناشیا  رظن  داد و  عوجر  ناشیا  هب  ار )  روما  همه   ) دوب و ماما  هب  تبسن  ضحم  میلـست  يزیچ  ره  رد  دیاب ) هکنآ  رگید   ) .تسادخ و

ناشیا زا  دعب  نسح و  ناشیا  زا  سپ  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ماما  هک  دنادب  و  تفرگرب ،
و یلع ، ناشرسپ  ناشیا  زا  دعب  و  یسوم ، مرسپ  نم  زا  دعب  سپس  نم ، سپس  یلع ، نب  دّمحم  سپس  نیسحلا ، نب  ّیلع  سپس  نیـسح ،

نـسح نادنزرف  زا  تّجح  ترـضح  و  نسح ، ناشرـسپ  یلع  زا  دعب  و  یلع ، ناشرـسپ  دّمحم  زا  دعب  و  دّـمحم ، ناشرـسپ  یلع  زا  دـعب 
.تسا

لیاضف و هب  داقتعا  لوا  شخب  تسا : شخب  ود  دشاب  یم  بجاو  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ام  تفرعم  لقاّدح  شیامرف ، نیا  قبط 
.اهنآ بَسَن  مان و  هب  ناماما  کی  کی  تخانش  مود  شخب  و  میراد ، ناشیا  لابق  رد  هک  یفیاظو  مالّسلا و  هیلع  ماما  فاصوا 

مالّسلا هیلع  ماما  لابق  رد  تّما  هفیظو  جنپ 

: دوش یم  لیذ  روما  لماش  تفرعم  لّقاّدح  لّوا  شخب  رد 

.دوش یم  تفای  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایـصوصخ  ریاس  تّوبن ، ماقم  زج  هکنیا  هب  داـقتعا  - 1
.تسا نتفرگ  رارق  یعیرشت  یحو  بطاخم  تعیرش و  سیسأت  هصالخ  روط  هب  تّوبن ، زا  روظنم 

ماکحا و نایب  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  هچنآ  هتفرگ و  تروص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لماک  روط  هب  تعیرش  نید و  یحو 
یحو ناشیا  دوخ  هب  ًامیقتـسم  دـنا و  هتفرگ  ارف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  همه  دـننک ، یم  غالبا  ینید  تاداقتعا 

یلو تسا ، هدوب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  يارب  میقتـسم  روط  هب  دوش ، یم  تاعوضوم (1)  لـماش  هک  تعیرـش  ریغ  یحو  هتبلا  .دوش  یمن 
.دهمزال

120 ص :

رد یثداوح  هچ  هکنیا  دـننام  دوش ، یم  هاگآ  نآ  زا  یهلا  یحو  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یئزج  روما  تاـعوضوم ، زا  روظنم  - 1
زا تسا  ترابع  تعیرـش  .تسین  تعیرـش  ءزج  روما  هنوگ  نیا  .درذگ  یم  هچ  دارفا  نورد  بلق و  رد  هکنیا  ای  دتفا  یم  قافّتا  هدـنیآ 

.دوش یم  یّلک  ماکحا  قالخا و  تاداقتعا ، لماش  هک  تاّیّلک 
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هک ار  تعیرـش  یحو  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  ناکما  نیاربانب  .تسین  عیرـشت  نآ  رد  نوچ  تسین ؛ تّوبن  ماـقم  تاـعوضوم ، یحو 
یلص ربمایپ  یحو ، بطاخم  یلو  دنیبب  ار  لیئربج  یتح  دونشب و  دوش  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  طسوت 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  تعیرـش  یحو  لماح  لیئربج  ینعی  .مالّـسلا  هیلع  ماما  هن  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .دنتسه  هّیـضق  رظان  دهاش و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا و 
: دومرف ناشیا 

(1) .ٍریَخ یلََعل  َکَّنِا  .ٌریزََول َو  َکَّنِکل  ٍِّیبَِنب َو  َتَسل  کَّنِا  ّاِلا  يرَا  ام  يرَت  ُعَمسَا َو  ام  ُعَمسَت  َکَّنِا 

ریزو یلو  یتـسین ، ربـمغیپ  وت  هک  تواـفت  نیا  اـب  ینیب ؛ یم  منیب  یم  نم  ار  هچنآ  يونـش و  یم  مونـش ، یم  نم  ار  هچنآ  وت  یلع ) يا  )
.ییامن یم  تکرح  یبوخ  ریخ و  ریسم  رب  وت  .یتسه و 

هیلع ماما  ار  یگمه  تیالو و ،...  تمـصع و  ملع و  زا  ّمعا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تالامک  هّیقب  تّوبن ، نأش  زا  ریغ  سپ 
.دشاب یم  تّوبن -  زا  ریغ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافص  همه  ثراو  نیاربانب  تساراد و  مالّسلا 

.دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  تقیقح  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تعاطا  - 2

صّخشم ام  يارب  ناشیا  رظن  يدروم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  میلست  .دوب  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  میلست  دیاب  انثتسا  نودب  يزیچ  ره  رد  - 3
رس یتحارب  هکلب  دشابن  نیگنس  تخس و  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  رظن  نتفریذپ  میشاب و  هتـشادن  نآ  هب  لمع  رد  يدیدرت  رگید  دش ،

.دشابن هچ  دشاب و  نشور  ام  هاگدید  زا  ام و  يارب  هلأسم  هچ  میرپسب ، ناشیا  هب  میلست 

مدـق نیلّوا  يدرف -  یعاـمتجا و  یقـالخا ، يداـقتعا ، زا  ّمعا  يا -  هلأـسم  ره  رد  ینعی  .داد  عاـجرا  ناـشیا  هـب  ار  زیچ  هـمه  دـیاب  - 4
نیاربانب .هن  ای  تسا  حیحص  میا  هدیمهف  هچنآ  هک  میـشابن  نئمطم  میا ، هدرکن  عوجر  ناشیا  هب  ات  تسا و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  هعجارم 

دشاب مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  دیاب  ذخأم  هحولرس و  قالخا ، ماکحا و  رد  ای  داعم و ...  دیحوت و  دننام  تاداقتعا  لیصافت  رد  ًالثم 
.نارگید دوخ و  صقان  مهف  هب  اکّتا  صاخشا و  ءارآ  هن 

 (. هب ناسنا  عوجر  دیابن  .تفرگرب  ار  ناشیا  رظن  دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  عوجر  زا  سپ  - 5

121 ص :

(. هعصاق هبطخ 234( مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 1
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زا ار  هچنآ  دـیاب  لمعرد  هکلب  دـشاب ، يدرف  هقیلـس  مهف و  قباطم  ثیداحا  ریـسفت  اهنآ و  رب  یـصخش  تارظن  لـیمحت  يارب  تاـیاور 
.داد حیجرت  يرگید  زیچ  ره  رب  دوش  یم  هدیمهف  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا 

ره .دراد  یگتـسب  دروم  جـنپ  نیا  قّقحت  نازیم  هب  ناسنارد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ّدـح  هک  دوش  یم  مولعم  تاهج  نیا  هب  هّجوت  اـب 
اذل .تسا  صقان  مه  تفرعم  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، رتصقان  رتمک و  ردق  ره  تسا و  رتالاب  تفرعم  دشاب ، رتقیمع  رتلماک و  اهنیا  رادقم 

.درک ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ياعّدا  ناوت  یمن  يرهاظ ، تخانش  اعّدا و  فرِص  هب 

یم ناشن  نیا  .تسا و  يرشعانثا  هعیش  ماما  هدزاود  لماش  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  صاخـشا  یفّرعم  هب  هراشا  ثیدح  مود  شخب 
دارفا مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هکلب  دشاب ، هدش  هتـشاذگ  دارفا  هدهع  هب  نآ  قادصم  صیخـشت  هک  تسین  یلک  رما  کی  تماما  هک  دهد 

زا يدرف  تماما  هک  هیّدیز -  دننام  هعیـش -  قَِرف  زا  یخرب  هدیقع  اذل  .دنـشاب و  داقتعا  دروم  بَسَن  مسا و  هب  دیاب  هک  دنتـسه  یّـصاخ 
.تسا دودرم  دنا ، هتسناد  یفاک  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

هریبک هعماج  ترایز  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  یفّرعم 

هراشا

يارب نیاربانب  .دـنوش  یم  هتخانـش  تسا ، دـنوادخ  یفّرعم  عقاو  رد  هک  ناشدوخ ، نایب  قیرط  زا  اـهنت  اـهنت و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
ّهلدا نیرتهب  زا  یکی  .درب  یمن  ییاج  هب  هار  اجنیا  رد  یلقع  ثحب  .درک  هعجارم  ناشدوخ  ثیداحا  هب  ًافرـص  دـیاب  ناـشیا  اـب  ییانـشآ 

مالّـسلا هیلع  يداه  ماما  نابز  زا  هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  یتارابع  دـشاب ، یم  هسّدـقم  تاوذ  نیا  فِّرعُم  یبوخ  هب  هک  یلقن 
، دزاس یم  رتکیدزن  ناشیا  تفرعم  هب  ار  ام  هک  ترایز  نیا  زا  ییاهزارف  هب  ارذـگ  یلامجا و  ریـس  کی  اجنیا  رد  اـم  .تسا  هدـش  لـقن 

.مییامن یم  توعد  فیرش  ترایز  نیا  تارابع  یناعم  رد  تقد  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  تشاد و  میهاوخ 

مالّسلا هیلع  همئا  يدادادخ  تالامک 

: ناشیا يدادادخ  تالامک  لیاضف و  مالّسلا و  مهیلع  همئا  یهلا  تاماقم  هب  تسا  ییاهتراشا  ترایز ، نیا  لّوا  ياهتمسق 
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ءانَُما ِنامیالا َو  َباوبَا  َو  ِدابِعلا ...  َهَساس  َو  ِیحَولا ...  َِطبهَم  ِهَِکئالَملا َو  َفَلَتُخم  َِهلاسِّرلا َو  َعِضوَم  ِهَُّوبُّنلا َو  تیب  لها  اـی  مُکیَلَع  ُمـالَّسلَا 
.ِنمحَّرلا

روما ناگدننک  ریبدـت  و  یحو ...  هاگلزنم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  ّلحم  و  یهلا )  ) تلاسر هاگیاج  تّوبن و  تیب  لها  امـش  رب  مالس 
.دنتسه نامحر  راگدرورپ )  ) نیما هک  یناسک  نامیا و  ياهرد  و  ناگدنب ... 

یتیلوؤسم هب  تبسن  هتـسناد و  نیما  ار  ناشیا  ادخ  دنتـسه و  ناگدنب  روما  ریبدت  هرادا و  رومأم  ادخ  فرط  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.داد دهاوخن  يور  ناشیا  راک  رد  ادخ  تساوخزا  یّطخت  هنوگ  چیه  هک  دراد  دامتعا  ًالماک  هدرک  راذگاو  اهنآ  هب  هک 

.يرَولا ِفهَک  َو  یجُّدلا ...  ِحیباصَم  يدُهلا َو  ِهَِّمئَا  یلَع  ُمالَّسلَا 

.مدرم هاگهانپ  و  اهیکیرات ...  رگنشور  ياهغارچ  تیاده و  نایاوشیپ  رب  مالس 

، میقتسم طارص  رگنشور  غارچ  یهارمگ ، لهج و  ياهیکیرات  رد  دنتسه و  ادتقم  اوشیپ و  تیاده ، ریـسم  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دنروایب هانپ  اهنآ  هب  ات  تسا  هتخاس  مدرم  هاگهانپ  نَمأم و  ار  اهنآ  دنوادخ  .دنتسه  ناشیا 

مُه ِلوَقلِاب َو  ُهَنوُِقبسَی  َنیذَّلا ال  َنیمَرکُملا  ِهِدابِع  ِِهیهَن َو  ِهللاِرمَِال َو  َنیرِهظُملا  َو  ِهللا ...  ِهاضرَم  یلَع  ِءّالِدَالا  ِهللا َو  یِلا  ِهاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلَا 
.َنُولَمعَی ِهِرمَِاب 

دروم ناگدـنب  ادـخ و  یهن  رما و  ناگدـننک  راکـشآ  و  ادـخ ...  ياضر  ناگدـنهد  ناشن  ادـخ و  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  رب  مالس 
.دننک یم  لمع  وا  نامرف  هب  ًافرص  دنریگ و  یمن  شیپ  وا  زا  ینخس  چیه  رد  هک  ادخ  مارکا 

ناربمایپ ياه  ّتیلاّعف  همه  روحم  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلـصا  نأش  ادخ ، يوس  هب  توعد 
ناشیا لـعف  لوق و  .دوش  یم  نشور  ناـسنا  يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  قیرط  زا  طـقف  یهلا  طخـس  اـضر و  .تسا  هدوب  نیمه  زین 

رگم دننک  یمن  يراک  چیه  دنیوگ و  یمن  ینخـس  چـیه  هک  دنتـسه  ادـخ  زیزع  ناگدـنب  اهنیا  .تسا  یهلا  یهن  رما و  هدـننک  راکـشآ 
.دنرادن يا  هتساوخ  چیه  ادخ  تساوخ  ربارب  رد  دوخ  زا  تسا و  راگدرورپ  نامرف  قباطم  هکنآ 

یف ًارانَم  ِهِدابِِعل َو  ًامالعَا  ِهِقلَخ َو  یلَع  َءادَهُـش  ِهِدـیحوَِتل َو  َاناکرَا  ِِهیحَِول َو  ًهَمِجارَت  َو  ِِهنیدـِل ...  ًاراصنَا  َو  ِهِضرَا ...  یف  َءاـفَلُخ  مُکَیِـضَر 
یلَع َءالِّدَا  ِهِدِالب َو 
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.ًاریهطَت مُکَرَّهَط  َسجِّرلا َو  ُمُکنَع  َبَهذَا  ِسَنَّدلا َو  َنِم  مُکَرَّهَط  ِنَتِفلا َو  َنِم  مُکَنَمآ  َِللَّزلا َو  َنِم  ُهللا  ُمُکَمَصَع  .ِهِطارِص 

 ... دیشاب وا  نید  ناگدنهد  يرای  هکنیا  يارب  و  دیشاب ...  نیمز  رد  وا  ياه  هفیلخ  هکنیا  يارب  ار  امش  دیدنسپ  تسناد و  هتـسیاش  ادخ 
وا و ناگدـنب  تیادـه )  ) ياـهمچرپ وا و  قـلخ  رب  ناـهاوگ  ادـخ و  دـیحوت  ياـه  هیاـپ  دیــشاب و  یهلا  یحو  ناـمجرت  هـکنیا  يارب  و 
هتشاد و ناما  رد  اه  هنتف  زا  هدرک و  ظفح  اهشزغل  زا  ار  امش  ادخ  .دیشاب  وا  هار  ناگدنهد  ناشن  وا و  ياهنیمزرس  رد  امنهار  ياهغارچ 

.تسا هداد  رارق  كاپ  ًالماک  ار  امش  هتخاس و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  هدومن و  كاپ  اهیگدولآ  زا 

دوخ نید  ناشیا  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  ینعی  .دنتسه  ادخ  نید  ناگدننک  يرای  هک  تسا  نیا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نوؤش  زا  یکی 
راوتـسا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوجو  ياه  هیاپ  رب  ناگدـنب ، بولق  رد  دـنوادخ  دـیحوت  هب  داقتعا  .دـنک  یم  يرادـهگن  ظـفح و  ار 

.دیدرگ نایب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تالامک  زا  يا  هشوگ  اجنیا  ات  .دنهد  یم  ناشن  اهنیا  ار  ادخ  هار  هتشگ و 

یهلا ياه  تیلوؤسم  ماجنا  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  درکلمع 

، دوب هتساوخ  ناشیا  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  هنوگچ  هکنیا  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  درکلمع  هب  تسا  یتاراشا  ترایز  يدعب  تمسق  رد 
: دندیشخب قّقحت 

ِّرِّسلا َو ِیف  َُهل  ُمتحَـصَن  .ِِهتَعاط َو  َدـقَع  ُمتمَکحَا  .ُهَقاـثیم َو  ُمتدَّکَو  .ُهَرکِذ َو  ُمتمَدَا  .ُهَمَرَک َو  ُمتدَّجَم  .ُهَنأَـش َو  ُمترَبکَا  .َُهلـالَج َو  ُمتمَّظَعَف 
ُُمتمَقَا .ِِهبنَج َو  یف  مَُکباصَا  ام  یلَع  ُمترَبَص  .ِِهتاضرَم َو  یف  مُکَسُفنَا  ُمتلََذب  .ِهَنَسَحلا َو  ِهَظِعوَملا  ِهَمکِحلِاب َو  ِِهلیبَس  یِلا  ُمتوَعَد  .ِهَینالَعلا َو 

، ُهَِضئارَف ُمتنََّیب  َو  ُهَتَوعَد ، ُمتنَلعَا  یّتَح  .هِداهِج  َّقَح  هللا  ِیف  ُمتدَهاج  .ِرَکنُملا َو  ِنَع  ُمتیَهَن  .ِفوُرعَملِاب َو  ُمترَمَا  .َهاکَّزلا َو  ُُمتیَتآ  .َهالَّصلا َو 
ِِهلُسُر نِم  ُمتقَّدَص  َو  َءاضَقلا ، َُهل  ُمتمَّلَس  َو  اضِّرلا ، َیِلا  ُهنِم  َِکلذ  یف  ُمترِص  َو  ُهَتَّنُس ، ُمتنَنَس  َو  ِهِماکحَا ، َِعئارَش  ُمترَشَن  َو  ُهَدوُدُح ، ُمتمَقَا  َو 

.یضَم نَم 

هب ار  وا  مان  دای و  .دـیدرک و  دـیجمت  ار  وا  يراوگرزب  دـیتشاد و  ساپ  ار  شماقم  یگرزب  .دـیتشاد و  گرزب  ار  دـنوادخ  لالج  اـمش 
رد .دیتشاد و  محتسم  ار  وا  زا  تعاطا  نامیپ  .دیدومن  مکحم  ار  وا  قاثیم  دیدرک و  ظفح  موادم  روط 
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دوخ ياهناج  .دیدرک و  توعد  ادخ  هار  هب  وکین  هظعوم  تمکح و  هلیسو  هب  .دیدرک و  تحیصن  ار ) مدرم   ) وا يارب  راکـشآ  ناهنپ و 
.دیتشاداپ هب  ار  زامن  .دیدومن و  ربص  دمآ ، ناتِرَس  رب  یهلا  ریـسم  رد  تامیالمان  زا  هچنآ  هب  تبـسن  .دیدرک و  ادف  وا  ياضر  هار  رد  ار 

ار ادخ  توعد  هکنآ  ات  .دیدومن  داهج  یگتـسیاش  هب  ادخ  هار  رد  .دیدرک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دـیتخادرپ و  ار  تاکز  و 
هک دیدرک  لمع  يا  هنوگ  هب  ریـسم  نیا  رد  .دیداد و  جاور  ار  ادـخ  ياهتّنـس  و  دـیداد ، رـشن  ار  وا  تعیرـش  ماکحا و  و  دـیتشاداپ ، هب 

.دیدومن قیدصت  ار  هتشذگ  ناربمایپ  همه  دیداهن و  ندرگ  ار  یهلا  ياضق  وا  رطاخ  هب  تشگ و  دونشخ  امش  زا  دنوادخ 

یبوخ هب  دوب ، هدرک  لّوحم  ناشیا  هب  ادـخ  هچنآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینـشور  هب  تراـیز  زا  تمـسق  نیا 
زا يرادـساپ  هب  طوبرم  قوف  تارابع  همه  .دـندمآرب  نسحا  وحن  هب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  هدـهع  زا  دـنداد و  سپ  ار  شیوخ  ناحتما 

همئا یلـصا  راک  نیمه ، .دـنراد و  دوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  هک  تسا  یفیاظو  اـب  مدرم  نتخاـس  انـشآ  هصـالخ  روط  هب  ادـخ و  میرح 
ربص تخـس  ياـیالب  بئاـصم و  همه  رب  دـندرکن ، راذـگورف  زیچ  چـیه  زا  تیلوؤسم  نیا  ماـجنا  هار  رد  ناـشیا  هدوب و  مالّـسلا  مهیلع 

هریخذ هک  تّجح  نیرخآ  يانثتـسا  هب  اهنآ -  همه  .دنداد و  ناشن  دوخ  زا  ادخ  توعد  ندرک  ینلع  هار  رد  یگرزب  هدهاجم  دندرک و 
راگدرورپ هتساوخ  ضحم  میلست  دنتـشادن و  دیدرت  لزلزت و  دوخ  ریـسم  رد  يا  هّرذ  دندیـسر و  تداهـش  هب  هار  نیا  رد  تسا -  یهلا 

( اـضّرلا یلإ  هنم  کـلذ  یف  ُمترِـص   ) تشگ یـضار  ناـشیا  زا  ادـخ  هک  دـندرک  لـمع  یـسم  نیا  رد  يا  هنوگ  هب  اـهنآ  .دـندوب  دوـخ 
: هک دندرک  قیدصت  نمشد  تسود و  هکنانچنآ 

(1) «. ُهََتلاسِر ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَا  ُهللاَا  »

.دزاس لّوحم  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ 

دنوادخ ياضر  قح و  نازیم  مالّسلا ؛ مهیلع  همئا 

.4 ناونع هب  ترایز  موس  تمسق  دندرک ، هچ  ًالمع  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دش  مولعم  هک  لاح 
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: دوش یم  حرطم  مود  تمسق  زا  يا  هجیتن 

ُُهلهَا َو ُمتنَا  .مُکَیِلا َو  مُکنِم َو  مُکیف َو  مُکَعَم َو  ُّقَـحلا  .ٌقِـهاز َو  مُـکِّقَح  یف  ُرِّصَقُملا  .ٌقِحـال َو  مَُـکل  ُمِزاـّللا  .ٌقِراـم َو  مِـکنُع  ِبّغاّرلاَـف 
.مُکیَلِع مُُهباسِح  .مُکَیِلا َو  ِقلَخلا  ُباِیا  .مُکَدنِع َو  ِهَوُُّبنلا  ُثاریم  .ُُهنِدعَم َو 

رد سک  ره  .دسر و  یم  دوصقم ) لزنم  رس  هب   ) دشاب امـش  مزالم  هک  ره  .تسا و  جراخ  نید ) زا   ) دنادرگ يور  امـش  زا  هک  ره  سپ 
قح و لها  امـش  .تسامـش و  يوس  هب  امـش و  زا  امـش و  رد  امـش و  اب  قح  .دوش و  یم  تخبدب )  ) كاله دـیامن ، یهاتوک  امـش  قح 

.تسامش هدهع  هب  ناشیا  یسرباسح  .تسامش و  يوس  هب  تاقولخم  تشگزاب  .تسامش و  دزن  تّوبن  راثآ  .دیتسه و  نآ  همشچرس 

هب ترایز  تارابع  زا  هکنانچنآ  شلیلد ، هدومرف و  تیانع  دوخ  صاـخ  ناگدـنب  هب  ادـخ  هک  تسا  ییاـهماقم  نیرتـالاب  تاـماقم  نیا 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  لمع  هوحن  هک  دـش  نشور  لبق  تمـسق  رد  .تسا  تراـیز  مود ) تمـسق   ) یلبق زارف  ناـمه  دـیآ ، یم  تسد 

رد یناف  اهنآ  طخس  اضر و  دنا ، هتشادن  یطخـس  اضر و  دوخ  شیپ  زا  ناشیا  .تسا  هدوب  وا  نید  یلمع  مّسجت  ادخ و  ياضر  رگناشن 
دریذپن و ار  اهنآ  توعد  هک  یسک  نیاربانب  .دندرک  یمن  توعد  يزیچ  هب  وا  یگدنب  ادخ و  يوس  هب  زج  هدوب و  یهلا  طخـس  اضر و 

ندنادرگ يور  سپ  .تسا  هتفریذپ  ار  ادخ  توعد  عقاو  رد  دریذپب ، ار  اهنآ  هک  ره  و  هدرک ، در  ار  ادخ  تقیقح  رد  دـنک ، در  ار  اهنآ 
ناشیا يارب  ار  یهلا  نأش  نیمه  هک  یـسک  .تسوا  نید  زا  جورخ  ادـخ و  زا  ندـنادرگ  يور  تقیقح  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا 

هابت و ار  دوخ  دـنک ، یگدـنب  ار  ادـخ  دوش و  انـشآ  یهلا  طخـس  اضر و  اب  دـناوت  یم  يرگید  قیرط  زا  هک  دـنک  نامگ  دوشن و  لـئاق 
یم قوس  نآ  هب  ار  اهناسنا  ناشیا  هک  يریـسم  زا  ندش  رود  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ّقح  رد  ندرک  یهاتوک  اریز  .تسا  هدرک  تخبدـب 

.درادن يرگید  رثا  صخش  یهابت  تکاله و  زج  نیا  ددرگ و  یم  یهتنم  دنهد ،

قیالخ هدهع  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یقوقح  زا  يرادساپ  ار ، دوخ  قوقح  نتـشاد  ساپ  هار  اهنت  لاعتم  يادـخ  رگید : نایب  هب 
هب .تسا  هتخاس  دوخ  یگدنب  هار  رگناشن  یحو و  نامجرت  شیوخ و  يدونشخ  اضر و  رهظم  اهنت  ار  اهنآ  اریز  .تسا  هداد  رارق  دنراد 

نیمه رد  ار  ناشیا  قوقح  هک  ار  سک  ره  لمع ، رد  هک  يروط 
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تنامـض ار  ناشیا  اب  تمزالم  اهنت  هتخاـسن و  نوصم  ناطیـش ، بیرف  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  شزغل و  زا  دـنکن ، يرادـساپ  صوصخ 
ار ناسنا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  ماقم  نأش و  نیا  تخانـش  رد  یهاتوک  نیاربانب  .دوشن  هدیـشک  یهابت  هب  زگره  هک  تسا  هدرک 

.دنک یم  جراخ  ادخ  ّتیدوبع  هدش  نیمضت  ریسم  زا  لمع  داقتعا و  رد 

مکیلإ و مکنم و  مکیف و  مکعم و  ّقحلا  و  : » تسا هدمآ  ترایز  تارابع  رد  هک  تسا  نامه  یناعم ، نیا  ندـناسر  يارب  ریباعت  نیرتهب 
یم همشچرس  اهنآ  زا  قح  ًالصا  .دوش  یمن  ادج  ناشیا  زا  هاگچیه  تسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هشیمه  قح  .هندعم » هلهأ و  متنأ 
ماما هک  تسا  ّقح  لها  یـسک  نیاربانب  .درادـن  دوجو  دـشاب ، هدیـشوجن  ناشیا  زا  هک  یّقح  چـیه  و  دوش ، یم  یهتنم  اـهنآ  هب  دریگ و 

اب قیالخ  باسح  مه  تمایق  رد  دوش ، یم  هصالخ  اهنیا  رد  قح  نوچ  .دنکن و  ادج  ناشّقح  يادا  ناشیا و  زا  ار  دوخ  دـشاب و  سانش 
سپ دـشاب ، قح  نازیم  ناشلامعا  همه  یناسک  یتقو  دوش و  یم  هدیجنـس  قح  نازیم  قبط  مدرم  باسح  ترخآ  رد  اریز  .تسا  ناـشیا 

.دوب دنهاوخ  اهنآ  مه  قیالخ  یسرباسح  رایعم  هعجارم و  ّلحم 

.َهللا َو َضَغبَا  دَقَف  مُکَـضَغبَا  نَم  .َهللا َو  َّبَحَا  دَـقَف  مُکَّبَحَا  نَم  .َهللا َو  يَداع  دَـقَف  مُکاداع  نَم  .َهللا َو  َیلاو  دَـقَف  مُکالاو  نَم  .مُکَیِلا  ُهُرمَا 
ِِهب یلَتبُملا  ُبابلا  َو  ِءاقَبلا ...  ِراد  ُءاعَفُش  ِءانَفلا َو  ِراد  ُءادَهُـش  ُمَوقَالا َو  ُطارِّصلا  ُمَظعَالا َو  ُلیبَّسلا  ُُمتنَا  .ِهللاِاب  َمَصَتعا  ِدَقَف  مُِکب  َمَصَتعا  ِنَم 

.َکَلَه مُِکتأَی  َمل  نَم  .یَجن َو  مُکاتَا  نَم  .ُساّنلا 

هک یسک  .تسا و  هدرک  یهارمه  یتسود و  ادخ  اب  دنک ، یهارمه  یتسود و  امش  اب  هک  یـسک  .تسا  هدش  راذگاو  امـش  هب  ادخ  راک 
امـش اب  هک  یـسک  .هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  امـش  هک  یـسک  .تسا و  هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  دنک ، ینمـشد  امـش  اب 
قیرط و  تیاده )  ) هارهاش امش  .تسا  هدز  گنچ  ادخ  هب  دنز ، گنچ  امش  هب  هک  یسک  و  تسا ، هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دشاب ، نمـشد 

هب سک  ره  .دنوش  یم  هدومزآ  نآ  زا ) دورو   ) هب مدرم  هک  دیتسه  يرد  نآ  و  دـیتسه ...  ترخآ  ناعیفـش  ایند و  ناهاوگ  رتراوتـسا و 
.تسا هدش  كاله  دنکن ، عوجر  امش  هب  سک  ره  و  هتفای ، تاجن  دنک ، عوجر  امش 

ادخ اب  ینمشد  یتسود و  هک  دوش  یم  نشور  یلبق ، تارابع  نیماضم  هب  هّجوت  اب 
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لوبق هب  ناسنا  ندوب  كاله  ای  تاجن  لها  هجیتن  رد  و  دوش ، یم  هتخانش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمشد  یتسود و  هلیسو  هب  ًافرص 
.ددرگ یم  رب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّدر  ای 

لطاب ضیوفت  یفن 

نودب هّتبلا  هداد ، رارق  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  هراک  همه  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دنوادخ  هک  تفگ  ناوت  یم  تشذگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
: تسا بلطم  نیا  لیلد  هلزنم  هب  يدعب  تارابع  .دیآ  مزال  لطاب  ضیوفت  هکنآ 

.َنوُمُکحَت ِِهلوَِقب  .َنوُدِشُرت َو  ِِهلیبَس  یِلا  .َنُولَمعَت َو  ِهِرمَِاب  .َنوُمِّلَُست َو  َُهل  .َنُونِمُؤت َو  ِِهب  .َنوُّلُدَت َو  ِهیَلَع  .َنوُعدَت َو  ِهللا  َیِلا 

لمع وا  نامرف  هب  .دیتسه و  میلـست  وا  هاگـشیپ  هب  دیراد و  نامیا  وا  هب  .دینک و  یم  ییامنهار  وا  هب  .دینک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب 
.دینک یم  مکح  وا  نخس  قباطم  .دینک و  یم  تیاده  وا  هار  هب  .دینک  یم 

مدع تمزالم و  تواقش  تداعس و  كالم  رگا  هک  دنکن  مّهوت  یسک  ات  دنک  یم  فرطرب  ار  لطاب  ضیوفت  عون  ره  ههبش  قوف  ریباعت 
مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هکلب  .تسین  نینچ  ریخ ؛ .تسا  جراخ  ادخ  تسد  زا  راک  سپ  دشاب ، یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تمزالم 

هچنآ قباطم  دننک و  یم  لمع  وا  نامرف  هب  دنتسه و  وا  میلست  دنهد و  یم  ناشن  ار  وا  هار  دننک و  یم  توعد  ادخ  يوس  هب  طقف  نوچ 
لمع نآ  قبط  دنراد و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هچنآ  .دنتسه و  دارفا  تواقـش  تداعـس و  نازیم  رایعم و  دننک ، یم  مکح  هتـساوخ  وا 

قح و راـیعم  ار  دوـخ  لـماک  ناگدـنب  نیا  دـنوادخ  دنجنـس و  یم  نآ  قـبط  رب  ار  دارفا  یگدـنب  مّسجت  رهظم و  نیرتـالاب  دـننک ، یم 
: تسا هدمآ  نینچ  قوف  زارف  زا  يرگید  هجیتن  ناونع  هب  همادا ، رد  .تسا  هداد  رارق  ّتیدوبع  يداو  رد  تقیقح 

.مُکَیِلا َو َاََجل  نَم  َنِمَا  .مُِکب َو  َکَّسَمَت  نَم  َزاف  .مُکَقَراف َو  نَم  َّلَض  .مُکَدَـحَج َو  نَم  َباخ  .مُکاداع َو  نَم  َکَلَه  .مُکالاو َو  نَم  َدَـعَس 
نَم .ٌِرفاک َو  مُکَدَـحَج  نَم  .ُهاوثَم َو  رُاّنلاَف  مُکََفلاخ  نَم  .ُهاوأَم َو  ُهَّنَجلاَـف  مُکَعَبَّتا  ِنَم  .مُِکب  َمَصَتعا  ِنَم  َيِدُـه  .مُکَقَّدَـص َو  نَم  َِملَـس  نَم 

.ِمیحَجلا َنِم  ٍكَرَد  ِلَفسَا  یف  مُکیَلَع  َّدَر  نَم  .ٌكِرشُم َو  مَُکبَراح 

128 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک راکنا  ار  امش  سک  ره  .دوش و  یم  كاله  دنک ، ینمشد  امش  اب  هک  ره  و  دنمتداعس ، دنک ، یهارمه  یتسود و  امش  اب  هک  یسک 
سک ره  .ددرگ و  یم  راگتسر  دنک ، کّسمت  امش  هب  سک  ره  .دوش و  یم  هارمگ  دوش ، ادج  امش  زا  هک  نآ  و  مورحم ، تداعس ) زا  )

یم تیاده  دنز ، گنچ  امـش  هب  هک  نآ  .دَنام و  یم  ملاس  دیامن ، قیدصت  ار  امـش  هک  ره  .دوب و  دهاوخ  ناما  رد  دروآ ، هانپ  امـش  هب 
ره .تسا و  شهاگیاج  شتآ  دـنک ، تفلاخم  امـش  اـب  سک  ره  .تسا و  شهاـگیاج  تشهب  دـیامن ، يوریپ  امـش  زا  سک  ره  .ددرگ 

نیرت نییاپ  رد  دریذـپن ، امـش  زا  ار  يزیچ  هک  یـسک  .تسا و  كرـشم  دـگنجب ، امـش  اب  هک  نآ  و  رفاـک ، دـنک ، راـکنا  ار  امـش  سک 
.دوب دهاوخ  منهج  تاکرد 

.دش هداد  حیضوت  لبق  تمسق  رد  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ندوب  قح  رایعم  هب  داقتعا  مزاول  همه ، اهنیا 

یتسه ملاوع  همه  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تلزنم 

نیمه هب  ترایز  همادا  رد  اذـل  .تسا  يراج  يراس و  یتسه  ملاوع  همه  رد  هکلب  درادـن  یَملاع  هدودـحم و  هب  صاـصتخا  راـیعم  نیا 
نیارباـنب دـشاب و  یم  منهج  تشهب و  زین  لـطاب و  ّقح و  راـیعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  طخـس  اـضر و  هک  دوش  یم  هراـشا  تقیقح 

زا دعب  زین  ایند و  ملاوع  رد  تقلخ و  يادتبا  زا  هکلب  تسین ، ایند  َملاع  هب  دودحم  یّتح  اهنآ و  تایح  نامز  هب  دودـحم  ناشیا  تاماقم 
: تشاد دهاوخ  هتشاد و  همادا  لیاضف  نیا  تمایق ، مایق  ات  ایند  يانف 

.َیَِقب امیف  مَُکل  َراج  یضَم َو  امیف  مَُکل  ٌِقباس  اذه  َّنَا  ُدَهشَا 

.دوب دهاوخ  امش  يارب  مه  هدنیآ  رد  هدوب و  امش  يارب  هتشذگ  رد  تالامک )  ) نیا هک  مهد  یم  تداهش 

ام يارب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ِيدوجو  تاکرب  زا  يا  هشوگ 

يدایز تاـکرب  تاریخ و  أـشنم  هک  دوش  یم  حرطم  نآ  زا  سپ  لـحارم  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ینارون  تقلخ  تراـیز  همادا  رد 
: تسا هدوب  قیالخ  همه  يارب 

یف مُکَلَعَجَف  مُِکب  انیَلَع  َّنَم  یّتَح  َنیقِدُحم ؛ ِهِشرَِعب  مُکَلَعَجَف  ًاراونَا  ُهللا  ُمُکَقَلَخ 
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اَنل ًهَیِکزَت  انِسُفنَِال َو  ًهَراهَط  انِقلَِخل َو  ًابیط  مُِکتَیالِو  نِم  ِِهب  انَّصَخ  ام  مُکیَلَع َو  انَتاوَلَص  َلَعَج  .ُهُمسا َو  اَهیف  َرَکُذی  َعَفُرت َو  نَا  ُهللا  َنِذَا  ٍتُوُیب 
.اِنبُونُِذل ًهَراّفَک  َو 

هب اـم  رب  هک  هاـگ  نآ  اـت  دـیدز ) هقلح  شرع  رود  هب   ) دومن عمج  دوخ  شرع  رود  هب  ار  امـش  سپ  درک ، قلخ  ار  امـش  راوـنا  دـنوادخ 
ار دوش  هدرب  وا  مان  اهنآ  رد  هکنیا  اهنآ و  نتفرالاب  هزاجا  دـنوادخ  هک  داد  رارق  ییاه  هناخ  رد  ار  امـش  تشاذـگ و  ّتنم  امـش  هلیـسو 

یکاپ ام و  تنیط )  ) تقلخ یگزیکاپ  ببـس  تسا ، هداد  ام  هب  صاصتخا  ادخ  هک  ار  امـش  تیالو  امـش و  رب  ام  تاولـص  .تسا و  هداد 
.داد رارق  ام  ناهانگ  هراّفک  ام و  ندینادرگ  كاپ  ام و  ياهناج 

هتـشاذگ ام  رـس  رب  ادـخ  هک  هدوب  یتّنم  ناشیا ، اب  ام  ندرک  انـشآ  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ینارون  تقلخ  زا  سپ  لحارم  نیارباـنب ،
ادخ یگدنب  حیحـص  ریـسم  رد  ندش و  كاپ  يارب  هک  میتسه  ام  نیا  دنرادن و  هتـشادن و  ام  هب  جایتحا  دوخ  یگدنب  يارب  اهنآ  .تسا 
اّما .میریگب  شیپ  ار  تیادـه  هار  ات  هداهن  ّتنم  ام  رب  ناشیا  هلیـسو  هب  ادـخ  میراد و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  جاـیتحا  نتفرگ ، رارق 
زا مه  يدزم  رجا و  چیه  دوخ  تلاسر  يادا  يارب  هک  رشب  ناهاوخریخ  نیرتهب  یهلا و  تیاده  نایاوشیپ  هک  میا  هدوب  دهاش  هنافـسأتم 
هک یناسک  تسد  هب  ناشیا  ناگتشذگ  همه  هدمآ و  راتفرگ  ملاظ  نادان و  رشب  نیمه  تسد  هب  هنامولظم  هنوگچ  دنا ، هتساوخن  اهناسنا 

.دندیسر تداهش  هب  دندوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناوریپ  زا  ارهاظ 

ار شا  ییاراد  ناکیدزن و  همه  شدوخ و  دهاوخ  یم  هک  دسر  یم  اجنآ  هب  ناشیا  تاماقم  هب  قیمع  داقتعا  اب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رئاز 
: دراد یم  هضرع  نینچ  دیامن و  ترضح  نآ  يادف 

.مُِکب َهَّجَوَت  ُهَدَصَق  نَم  .مُکنَع َو  َِلبَق  ُهَدَّحَو  نَم  .مُِکب َو  َاََدب  َهللا  َدارَا  نَم  یلام ! یلهَا َو  یسفَن َو  یُّما َو  ُمتنَا َو  یبَِاب 

دیحوت و ، ) نادّحوم .دنک و  یم  عورش  امش  زا  دهاوخب  ار  ادخ  هک  یسک  داب ! امش  يادف  ملاوما  مناگتسب و  مدوخ و  مردام و  مردپ و 
.دنک یم  يور  وا  هب  امش  هطساو  هب  دشاب ، ادخ  شدوصقم  هک  یسک  .دنا و  هتفرگ  امش  زا  ار ) نید  ملاعم  ریاس 

رد ادخ و  هب  هّجوت  يراصحنا  هلیسو  ناونع  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تارابع ، نیا  رد 

130 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يارب  ار  تقیقح  نیا  مکنع » لبق  هّدـحو  نم   » ترابع رد  ّتقد  .دـنا  هتفرگ  رارق  تیانع  دروم  دـیحوت ، هب  داقتعا  اهتفرعم  همه  سأر 
یـسک .دـیآ  یم  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  زا  اهنت  یعقاو  دـیحوت  صوصخ  هب  ینید  فراعم  همه  هک  دزاس  یم  نشور 
دناوت یمن  دوش و  یم  هیبشت  كرش و  راتفرگ  هرخالاب  دهنن ، ندرگ  ناشیا  میلاعت  ریاس  هب  دریگن و  ناشیا  زا  ار  یـسانشادخ  سرد  هک 
دیحوت رد  هک  يرـشب  گرزب  نارّکفتم  زا  مادـک  ره  هک  دـهد  یم  یهاوگ  رما  نیا  رب  مه  خـیرات  ّتیعقاو  .دـشاب  یعقاو  دّـحوم  کـی 

كرش ّرش  زا  دنا  هتسناوتن  دنا و  هدمآ  راتفرگ  هیبشت  ماد  هب  دوز  ای  رید  دنا ، هدشن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  میلـست  لاعتم  يادخ 
.دننامب نوصم  داحلا  و 

.اِننید َِملاعَم  ُهللا  اَنَمَّلَع  مُِکتالاوُِمب  یسفَن ! یُّما َو  ُمتنَا َو  یبَِاب 

.تسا هدرک  انشآ  دوخ  نید  ياه  هناشن  اب  ار  ام  دنوادخ  امش  اب  یهارمه  یتسود و  هلیسو  هب  داب ! امش  يادف  مدوخ  مردام و  مردپ و 

رد میتسناد و  یمن  مالـسا  زا  زیچ  چـیه  میدوبن ، انـشآ  ناشیا  اب  میتشادـن و  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.میدرب یم  رس  هب  یهارمگ  لهج و  یکیرات 

ناهانگ شزرمآ  مزال  طرش  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  ياضر 

: میناوخ یم  نینچ  ادخ  تّجح  ّیلو و  هب  باطخ  ترایز  رخاوا  رد 

َنَرَق ِهِقلَخ َو  َرمَا  مُکاعرَتسا  ِهِّرِـس َو  یلَع  مُکَّنَمَتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  .مُکاضِر  ّاِلا  اهیَلَع  یتأَـی  ـال  ًاـبُونُذ  ًَّلَـجَوَّزَع  ِهللا  َنَیب  ینَیب َو  َّنِا  ِهللا ، َِّیلَو  اـی 
.َهللا َو یَصَع  دَقَف  مُکاصَع  نَم  .َهللا َو  َعاطَا  دَقَف  مُکَعاطَا  نَم  .ٌعیطُم  مَُکل  ّینِاَف  یئاعَفُش ؛ ُمتنُک  یبُونُذ َو  ُمتبَهوَتـسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب ، مُکَتَعاط 

.َهللا َضَغبَا  دَقَف  مُکَضَغبَا  نَم  .َهللا َو  َّبَحَا  دَقَف  مُکَّبَحَا  نَم 

ار امـش  هک  نآ  ّقح  هب  سپ  .دراد  یمن  رب  نایم  زا  ار  نآ  امـش  يدونـشخ  زج  يزیچ  هک  تسا  یناهانگ  ادخ  نم و  نیب  ادخ ، ّیلو  يا 
تعاطا هارمه  نیرق و  ار  امش  زا  تعاطا  هتخاس و  شیوخ  قلخ  راک  هب  یگدیسر  لوؤسم  ار  امش  هداد و  رارق  نیما  دوخ  ّرس  هب  تبسن 

سک ره  .متسه  امش  عیطم  نم  هک  دیـشاب ؛ نم  ناعیفـش  دیبلط و  شیاشخب  نم  ناهانگ  يارب  هک  مهد  یم  ناتمَـسَق  تسا ، هدرک  دوخ 
، دنک تعاطا  ار  امش 
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ار ادخ  درادب ، تسود  ار  امـش  سک  ره  .تسا و  هدرک  ینامرفان  ار  ادـخ  دـنکب ، ار  امـش  ینامرفان  سک  ره  .هدرک و  تعاطا  ادـخ  زا 
.تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک ، ینمشد  امش  اب  سک  ره  .هتشاد و  تسود 

: دنک یم  هّجوت  بلج  مهم  هتکن  ود  هتشذگ ، بلاطم  رب  دیکأت  زا  ریغ  تمسق  نیا  رد 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ياضر  دنوادخ  .ددرگ  دونـشخ  وا  زا  ادخ  ّیلو  هک  تسا  نیا  ناسنا  ناهانگ  شزرمآ  مزال  طرـش  هکنیا  یکی 
.ددرگ یمن  یضار  شا  هدنب  زا  مه  ادخ  دوشن ، بلج  ناشیا  يدونشخ  ات  هک  يروط  هب  تسا  هداد  رارق  شدوخ  ياضر  ار 

تّما تسرپرس  یعار و  مالّسلا  هیلع  ماما 

هتـشاذگ و مالّـسلا  مهیلع  همئا  هدهع  هب  ار  قلخ  تیاده  رما  دنوادخ  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  هقلخ » رمأ  مکاعرتسا   » ریبعت مود  هتکن 
.تسا هتخاس  راک  نیا  لوؤسم  ار  اهنآ 

یم یعار »  » مه ار  دنفـسوگ  هلگ  ناـپوچ  .دوش  یم  هتفگ  صخـش  اـی  زیچ  دـنچ  اـی  کـی  زا  تبقارم  یگدیـسر و  لوؤسم  هب  یعار » »
ار مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مه  دنوادخ  .تسا  ناپوچ  نامه  نادنفـسوگ  نآ  ندنارورپ  تبقارم و  يرادهگن و  لوؤسم  نوچ  دنیوگ ،

لباقم رد  .تسا و  هدرک  یهلا  نید  ادخ و  يوس  هب  تما  تیاده  تبقارم و  ظفح و  لوؤسم  ار  اهنآ  هداد و  رارق  یمالسا  تما  ناپوچ 
ار اهنآ  یهاون  ادـخ و  رماوا  ار  اهنآ  رماوا  دنـشاب و  ناشیا  میلـست  هدروآ ، يور  دوخ  ناّیبرم  نالوؤسم و  هب  اـت  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا 

.دننادب ادخ  یهاون 

یم ار  مزال  يریگتـسد  وا  زا  دوخ  ناشیا  اریز  .درادن  یهارمگ  زا  یکاب  رگید  دراپـسب ، ادـخ  يایلوا  هب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  یـسک  رگا 
یمن هدرک و  ظـفح  تارطخ  زا  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ناـپوچ  کـی  هک  روـط  ناـمه  دـنیامن ؛ یم  تظفاـحم  تارطخ  زا  ار  وا  دـننک و 

.دنوش نآ  لاثما  گرگ و  همعط  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دراذگ 

هب تبـسن  ناشیا  ندوب  رایتخا  بحاص  یتسرپرـس و  يانعم  هب  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو »  » هلأسم زا  يرگید  ریبعت  ناـیب  نیا 
: دندومرف ملسم  نب  دمحم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  یم  تاقولخم 

ُُهلَثَم .ِِهلامعَِال َو  ٌِئناش  ُهللا  ٌرِّیَحَتُم َو  ٌّلاض  َوُه  لٍُوبقَم َو  ُریَغ  ُُهیعَـسَف  ِهللا ، َنِم  َُهل  َماِما  الَو  ُهَسفَن  اهیف  ُدَـهجَی  ِهَدابِعب  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َناد  نَم  ُّلُک 
نَع تَّلَض  ٍهاش  ِلَثَمَک 
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اهَعَم تَتابَف  اِهب  تَّرَتغا  اهَیِلا َو  تَّنَحَف  اهیعار  َعَم  مَنَغ  ِعیطَِقب  تَرَُـصب  ُلیَّللا  اهَّنَج  اّمَلَف  .اهَموَی  ًهَِیئاـج  ًهَبِهاذ َو  تَمَجَهَف  اـهِعیطَق  اـهیعار َو 
اهیعار َعَم  ٍمَنَِغب  تَرُـصَبَف  اهَعیطَق ، اهَیِعار َو  ُُبلطَت  ًهرِّیَحَتُم  تَمَجَهَف  اهَعیطَق ، اهَیعار َو  تَرَکنَا  ُهَعیطَق  یعاّرلا  َقاس  نَا  اّمَلَف  .اهَِـضبرَم  یف 

ًهَرِعَذ تَمَجَهَف  .َکِعیطَق  َکیعار َو  نَع  ٌهَرِّیَحَتُم  ٌهَِهئات  ِتنَاَف  ِکِعیطَق  ِکیعاِرب َو  یقَحِلا  یعاّرلا : اَِهب  َحاصَف  اـِهب ، تَّرَتغا  اـهَیِلا َو  تَّنَحَف 
.اهَلَکَاَف اهَتَعیَض  ُبئِّذلا  َمَنَتغا  اِذا  َِکلذَک  َیِه  انیَبَف  .اهُّدُرَی  وَا  اهاعرَم  یِلا  اهُدِشُری  اَهل  َیِعار  ال  ًهَِهئات ، ًهَرِّیَحَتُم 

ِهِذه یلَع  َتام  نِا  .ًاِهئات َو  ًالاض  َحَبـصَا  ٌلِداع  ٌرِهاظ  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنِم  َُهل  َماِما  ِهَّمُالا ال  ِهِذه  نِم  َحَبـصَا  نَم  ُِدَّمَُحم -  ای  ِهللاَو -  َِکلذَک  َو 
.ٍقاِفن (1) ٍرفُک َو  َهَتیم  َتام  َِهلاحلا ،

هتـشادن ادخ  بناج  زا  یماما  اّما  دنک ، یگدنب  دنکفا ، یم  تمحز  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یتدابع  ماجنا  اب  ار  لجوّزع  يادخ  سک  ره 
نوـچمه وا  ناتـساد  .دـشاب و  یم  شلاـمعا  نمـشد  مـه  ادـخ  تـسا و  نادرگرـس  هارمگ و  شدوـخ  هجیتـن و  یب  شتاـمحز  دـشاب ،

ارف بش  نوچ  سپ  .دور  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  نادرگرس  ار  زور  مامت  هدرک و  مگ  ار  دوخ  هلگ  ناپوچ و  هک  تسا  يدنفسوگ 
یم دوخ  هلگ  ار  نآ   ) دروخ یم  بیرف  دوش و  یم  لیامتم  نآ  يوس  هب  سپ  دـنیب  یم  شناپوچ  اـب  هارمه  دنفـسوگ  هلگ  کـی  دـسر ،

ان ار  شا  هلگ  وا و  دهد ، یم  تکرح  ار  دوخ  هلگ  ناپوچ  یتقو  حبـص )  ) دنک و یم  يرپس  هلگ  نآ  هاگباوخ  رد  ار  بش  اذل  درادنپ .)
شناپوچ هارمه  هب  دنفـسوگ  هلگ  کی  هب  شمـشچ  هکنیا  ات  ددرگ ؛ یم  دوخ  هلگ  ناپوچ و  لابند  هب  نادرگرـس  سپ  .دنیب  یم  انـشآ 

ناپوچ نآ  دسر ) یم  هلگ  نآ  هب  هک  نیمه  (. ) درادنپ یم  دوخ  هلگ  نآ   ) دروخ یم  بیرف  دوش و  یم  لیامتم  نآ  يوس  هب  دتفا و  یم 
هدز تشحو  سپ  ینادرگرس ! يا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هلگ  ناپوچ و  وت  تدوخ ! هلگ  ناپوچ و و  غارس  ورب  دنز ؛ یم  دایرف  شرـس  رب 

، دنادرگرب شا  یلبق  ياج  هب  هکنیا  ای  دنک  تیاده  دوخ  هاگارچ  هب  ار  وا  هک  یناپوچ  چیه  دتفا ، یم  هار  هب  هتـشگمگ  نادرگرـس و  و 
.8 گرگ ناهگان  نایم ، نیا  رد  .دنک  یمن  ادیپ 
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.درد یم  ار  وا  هدرمش ، تمینغ  ار  تصرف 

لداع هدـش و  هتخانـش  هک  ار  لجوزع  يادـخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  تماما  مالـسا  تما  زا  سک  ره  دـمحم -  يا  مسق -  ادـخ  هب  و 
.تسا هتفر  ایند  زا  قافن  رفک و  گرم  هب  دریمب ، لاح  نیمه  هب  رگا  .دوش و  یم  هارمگ  هتشگمگ و  دریذپن ، تسا 

اّما هتفریذپ  ار  مالسا  هک  یناملسم  نآ  .دنا و  هدش  هیبشت  دنفسوگ  هلگ  هب  تما  و  ناپوچ ، هب  مالّسلا  هیلع  ماما  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
فرط و نیا  هب  تسا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هلگ  ناپوچ و  هک  هدش  هیبشت  يدنفسوگ  هب  تسا ، هتفریذپن  ار  ادخ  بناج  ار  بوصنم  ماما 

یمن شهانپ  ای  دننک ؛ یم  راتفر  وا  اب  يوحن  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنک  یم  دروخرب  فلتخم  ياههورگ  هب  دروآ ، یم  هانپ  فرط  نآ 
لاح نامه  اب  هرخالاب  ات  دـنز ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مه  زاب  اذـل  دـنک ، یمن  هانپ  شمارآ و  ساسحا  اهنآ  نایم  رد  اـی  دـنهد ،

.ددرگ یم  كاله  هدش و  نابایب  گرگ  همعط  ینادرگرس ،

یم مه  تدهاجم  شالت و  دنک ، یگدنب  ار  ادخ  دهاوخ  یم  تسا ، ناملـسم  نوچ  وا  .تسا  روط  نیمه  درادن  ماما  هک  مه  یناملـسم 
یم لیامتم  نییآ  کی  هورگ و  کی  هب  یحابـص  دنچ  ره  یـسک  نینچ  .دور  یمن  دنک ، ذخا  ار  دوخ  نید  دیاب  هک  یهار  زا  اّما  دـنک ،
رهاظ هب  يدابع  لامعا  بیرف  ای  دروخ ، یم  ار  اهنآ  یمالـسا  رهاوظ  لوگ  درادنپ و  یم  سانـشادخ  نمؤم و  ار  هورگ  نآ  ادـتبا  دوش ،

تفرعم و هب  هکنآ  ياج  هب  تسین و  اجنآ  شا  هدشمگ  هک  دنیب  یم  یتدم  زا  سپ  اّما  دـیارگ ، یم  اهنآ  هب  دروخ و  یم  ار  اهنآ  يابیز 
.دنک یم  كرت  ار  اهنآ  اذل  تسا ، هدش  رود  نآ  زا  دوش ، کیدزن  ادخ  یگدنب 

یناسک هچ  اهنآ  دـناد  یمن  هکنیا  ینعی  درب ، رـس  هب  اـهنآ  راـنک  رد  ار  بش  هکنیا  .تسا و  یهارمگ  لـهج و  زا  هیاـنک  کـیرات  بش 
تقیقح دـبات و  یم  وا  بلق  رب  ملع  روـن  یتـقو  ینعی  حبـص ، اـّما  .ددرگ  یم  هارمه  اـهنآ  اـب  هدروـخ و  ار  ناـشرهاظ  بـیرف  دنتـسه و 

مزال ياهتیحالـص  ياراد  ار  اهنآ  ياوشیپ  ربهر و  دـنک و  یهارمه  اهنآ  اب  دـناوت  یمن  رگید  دسانـش ، یم  ار  اـهنآ  هارمگ  دولآرفک و 
.يرکف ياه  هورگ  زا  یضعب  هب  تبسن  تسوا  لاح  نایب  نیا  .دبای  یمن  ادخ  يوس  هب  تیاده  يارب 

یم ار  اهنآ  یناملـسم  رهاـظ  بیرف  دـنیب و  یم  حالـصلا  رهاـظ  ار  ناـشیا  رود  زا  زین  ناـشناوریپ  رگید و  بتاـکم  زا  یـضعب  دروم  رد 
، دوش یم  کیدزن  اهنآ  هب  یتقو  یلو  دروخ ؛
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دوخ شیک  مه  هارمه و  ار  وا  دنناوت  یمن  اذل  دـنرادن و  لوبق  اهنآ  هک  تسا  يروما  هب  مزتلم  نوچ  دـننک ، یم  شدرط  ادـتبا  نامه  زا 
هدشمگ هب  ار  وا  هک  ینییآ  بتکم و  چیه  دبای ، یمن  یهانپ  نمأم و  چیه  بیترت  نیا  هب  .دوش و  یم  هدنار  مه  اهنآ  زا  نیاربانب  .دننادب 

داعم ادخ و  هب  داقتعا  یفرط  زا  .دنام  یم  نادرگرـس  اذل  .تسا  هدش  هدنار  رّفنتم و  هدید  هچنآ  همه  زا  دنک و  یمن  ادـیپ  دـناسرب ، شا 
هچنآ رگید  فرط  زا  و  دوش ، رکنم  دناوت  یمن  مه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  دراذگب و  رانک  ناوت  یمن  ار 

يداـقتعا لـئاسم  رد  شتاهبـش  هدـننک  فرطرب  وا و  تالاکـشا  تـالاؤس و  يوگخـساپ  تسا ، هدینـش  هدـید و  فلتخم  ياـهبتکم  زا 
.دنک یمن  ساسحا  دوخ  يارب  یهانپ  هدنام و  نادرگرس  هک  تسا  نیا  .دنتسین 

زا یـضعب  ای  لطاب ، يرکف  تانایرج  نیا  زا  یکی  دـنک و  یم  ار  دوخ  راک  ناطیـش  هرخالاب  هک  دـبای  یم  همادا  ردـق  نآ  تیعـضو  نیا 
داعم و ادخ و  هب  داقتعا  ینعی  نید -  لصا  هب  تبـسن  هدرک ، رَد  هب  هار  زا  ار  وا  دنرادن ، نید  تخانـش  رد  یتیحالـص  چیه  هک  يدارفا 

مـسا نید و  مسا  ظفح  اب  هکلب  دشابن ، ینلع  حیرـص و  تروص  هب  اسب  هچ  ینامیا  یب  نیا  هّتبلا  .دننک  یم  نامیا  یب  لزلزتم و  تّوبن - 
ادـخ و هب  تبـسن  لد  رد  اّما  دـناوخب  ار  دوخ  زامن  تسا  نکمم  صخـش  تروص  نیا  رد  .دوش  یم  اوتحم  یب  نورد  زا  داعم ، ادـخ و 

ایند زا  لاح  نیا  اب  هک  یسک  .دشاب  هتـشادن  ینادنچ  داقتعا  مه  تمایق  هب  هتـشاد و  کش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیناّقح 
.تسا هتفر  ایند  زا  قافن  رفک و  لاح  اب  هکلب  درادن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  مالسا و  هب  هدیقع  دور ،

نودب يدارفا  .دنتسه  نانخس  نیا  قدص  يارب  یبوخ  دهاش  دنتـسه ، مه  يرکفنـشور  یعدم  هک  رـصاعم  يرکف  ياهنایرج  زا  یخرب 
دمهفب و دوخ  هکنآ  نودب  هدروخ و  ار  نانآ  بیرف  مه  یناسک  دـنراد ، یـسانش  نید  ياعّدا  یـصّصخت  چـیه  یب  نید و  رد  تریـصب 

یحیحص تفرعم  ناشناوریپ  هن  دوخ و  هن  اهنیا  هک  هدش  یشان  اجنیا  زا  لکشم  .دنهد  یم  تسد  زا  هشیر  زا  ار  دوخ  تاداقتعا  دننادب ،
یهارمگ رفک و  هطرو  رد  مک  مک  اذل  دنرادن و  دـننک ، عوجر  ناشیا  هب  نید  رما  رد  دـیاب  هکنیا  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن 

.ناشیا بجاو  قوقح  مالّسلا و  هیلع  ماما  نتخانشن  هجیتن  تسا  نیا  يرآ ؛ .دنور  یم  ورف 
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تیاده مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هک  تسا  ریذپ  ناکما  یناسک  يارب  اهنت  داعم ، تّوبن و  دـیحوت و  ینعی  مالـسا ، ظفح  سپ 
یحو قیرط  ریغ  زا  ادخ  یگدنب  حیحص و  تاداقتعا  هب  یـسرتسد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع  .دنـشاب و  هتفریذپ  نید  رما  رد  ار  ناشیا 
نخـس ره  سک  ره  نیارباـنب  .دنـشاب  یم  یهلا  یحو  ناـمجرت  هک  دنتـسه  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  اـهنت  نیا  درادـن و  ناـکما 
شدوخ دـنچ  ره  تسا  هتفرگ  ناشیا  زا  هطـساو  یب  ای  هطـساو  اب  هدروآ ، ماکحا -  قالخا و  هچ  تاداـقتعا و  هچ  نید -  رد  یحیحص 

.دشابن هّجوتم 

ارهز ترـضح  مالّـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیداـحا  اعّدـم ، نیا  رب  دـهاش  نیرتهب 
دیحوت یهلا ، نید  ره  مالسا و  ساسا  هناگی  لیصا و  لصا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدیـسر  لاعتم  يادخ  دیحوت  هرابرد  مالّـسلا  اهیلع 

.درب یپ  نارگید  نالطب  ناشیا و  تیناّقح  هب  هار  نیا  زا  ناوت  یم  تسا ،

، دراد لقاع  ياهناسنا  نادـجو  ترطف و  رب  لماک  قابطنا  هک  دـیحوت  رد  تاـکن  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و  هک  مینیب  یم  صوصخ  نیا  رد 
نآ زا  رطـس  کی  اهنآ -  ریغ  هچ  تماما و  نیغورد  نایعّدم  هچ  نارگید -  هدـش و  نایب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نابز  زا  طقف  طقف و 

کی اب  هسیاقم  لباق  دنا ، هدروآ  هفسلف  نایدا و  خیرات  لوط  رد  يرـشب  نارّکفتم  نیرتگرزب  هچنآ  .دنا  هتـشون  هن  هتفگ و  هن  ار  نانخس 
اهنآ دسانشب و  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  يدیحوت  فراعم  هک  یسک  ار  تقیقح  نیا  .تسین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهشیامرف  زا  هملک 

.دبای یمرد  یبوخ  هب  دنک ، هسیاقم  يدودح  ات  يرشب  فراعم  اب  ار 

نیا زا  یکی  هب  هرخالاب  دننک و  ظفح  هیبشت -  لیطعت و  یفن  دیحوت -  زرم  يور  ار  رـشب  دـنا  هتـسناوتن  يرـشب  نارّکفتم  زا  کی  چـیه 
یقیقح دـیحوت  نادـجو  هب  دوش ، رتانـشآ  ناشیا  میلاعت  اب  هچ  ره  ناسنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  اـّما  .دـنا  هدـیزغل  اـه  ّهرد 

ثیداـحا نآرق و  يدـیحوت  فراـعم  اـب  هک  یناـسک  همه  يارب  رما  نیا  .دزغل  یمن  هیبـشت  اـی  لـیطعت  هـب  زگره  ددرگ و  یم  رتـکیدزن 
.تسا قیدصت  لباق  دننک ، ادیپ  قیمع  ییانشآ 

هب تبـسن  ناشیا  یناپوچ  قیداصم  زا  یکی  دـیحوت ، باب  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخـس  هک  دوش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 
.دنام یم  نوصم  نآ  رد  شزغل  فارحنا و  زا  دهد ، رارق  دوخ  ياکّتم  عجرم و  ار  ناشیا  سک  ره  هک  تسا  مالسا  تما 

136 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


ناپوچ هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هیبشت  زا  لاکشا  عفر 

هیلع ماما  تیاده  نودب  اهناسنا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دنفـسوگ ، هلگ  هب  تّما  ناپوچ و  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هیبشت  هک  دـنامن  هتفگ  ان 
هار هب  دوخ  ناپوچ  لابند  هب  هناروکروک  هک  دنتسه  ینادنفسوگ  نوچمه  تسرد  دنهد و  یمن  صیخشت  ار  يّرش  ریخ و  چیه  مالّـسلا 

هّبشم نایم  كرتشم  تهج  کی  هراومه  یهیبشت  ره  رد  .تسا  عقاو  فالخ  تسردان و  ًالماک  قوف  هیبشت  زا  یتشادرب  نینچ  .دنتفا  یم 
یمن ار  ِهب  ٌهّبـشم  تایـصوصخ  ریاس  هجو ، نیا  زا  ریغ  .دـشاب  یم  تهابـش  هجو  نامه  هیبشت  هیاپ  ساـسا و  هک  دراد  دوجو  ِهب  ٌهّبـشم  و 

.داد تیارس  هّبشم  هب  دنک ، مالک  هدنیوگ  دصق  زا  تیاکح  هک  يدهاش  لیلد و  نودب  ناوت 

دنفـسوگ هلگ  دـننام  دـنرادن ، شیوخ  يورخا  تداعـس  هار  نتفاـی  يارب  یفاـک  ملع  هک  تهج  نیا  زا  اـهناسنا  ثحب ، دروم  هیبشت  رد 
رادقم مه  نادنفـسوگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنهد  یمن  صیخـشت  هاچ  زا  ار  هار  دنکن ، ناشتیاده  یناپوچ  ات  هک  دنا  هدـش  هتـسناد 
زیچان هجرد  نآ  یلو  دـننک ) یم  رارف  نآ  زا  دنـسانش و  یم  ار  گرگ  دـننام  یتارطخ  ًالثم   ) دنتـسه اراد  ار  روعـش  مهف و  زا  يزیچاـن 

ریخ و شندوب -  دنفسوگ  ّدح  رد  دنفـسوگ -  سپ  .تسین  یفاک  دنک ، یم  ناشدیدهت  هک  یتافارحنا  اهـشزغل و  زا  اهنآ  تاجن  يارب 
دوش یم  هدیمان  لقع  هک  دنتسه  روعش  مهف و  ياراد  نادنفسوگ  زا  يرتالاب  رایسب  هجرد  رد  مه  اهناسنا  .دسانش  یم  دوخ  يارب  يّرش 

هک یناسنا -  لامک  تاجرد  هب  اهنآ  ندناسر  يارب  لقع  اّما  .دـیآ  یم  رامـش  هب  تاناویح  رب  ناسنا  يرترب  هیام  راختفا و  نیرتگرزب  و 
ناپوچ کی  هب  زاین  رد  نادنفـسوگ  هب  ار  اهناسنا  تهابـش  هجو  یگژیو  نیمه  .دنک  یمن  تیافک  تسا -  دنوادخ  رایع  مامت  یگدـنب 

.دهد یم  لیکشت 

ار وا  زجع  دهد و  یم  صیخـشت  دنوادخ  بناج  زا  بوصنم  موصعم و  نایاوشیپ  هب  ار  ناسنا  يدنمزاین  لقع  نیمه  هک  تسا  نیا  مهم 
.دزاس یم  راکشآ  شیارب  دنک ، یط  لماک  حیحص و  روط  هب  ار  ادخ  یگدنب  ریسم  دناوتب  ناشیا  يریگتسد  نودب  هکنیا  زا 

یناسنا لقع  ار  نآ  موزل  هکلب  تسین ، لیلد  یب  هناروکروک و  هجو  چـیه  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  لـقاع  ياـهناسنا  يور  هلاـبند  سپ 
.مینادـب راودنفـسوگ -  يریبعت  هب  و  یمهفان -  يور  زا  ار  یهلا  ناـیاوشیپ  زا  ـالقع  يوریپ  میناوت  یمن  نیارباـنب  .دـیامن  یم  قیدـصت 

هیبشت

137 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشب يا  هناضرغم  تشادرب  ءوس  نینچ  ثعاب  دیابن  دنفسوگ ، هلگ  هب  تّما 

تاریخ همه  همشچرس  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  تفرعم 

هراشا

هب هکلب  دّبعت  باب  زا  ًافرص  هن  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  زا  ّتیعبت  تخانش و  هک  دنک  یم  نشور  ار  ّتیعقاو  نیا  هتـشذگ  بلاطم 
یمن هار  نیا  ریغ  زا  درادن و  هداد ، رارق  وا  دوخ  هچنآ  زج  دنوادخ  يوس  هب  یهار  سانـشادخ  ناسنا  هک  ارچ  .تسا  ناسنا  لقع  مکح 

لهاج و شدوخ  دـننام  مه  وا  هک  یـسک  لابند  درادـن ، ربخ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  هک  یلقاع  .دوش  هاـگآ  یهلا  طخـس  اـضر و  هب  دـناوت 
رگید تخانش ، ار  یسک  نینچ  رگا  .دراد و  لماک  یهاگآ  دناد  یمن  وا  هچنآ  هب  هک  دیوج  یم  ار  یـسک  هکلب  دور ، یمن  تسا  نادان 

.دنک یمن  لّمأت  دیدرت و  دنک ، يوریپ  ار  وا  دیاب  هکنیا  رد 

مالّسلا هیلع  ماما  زا  تّیعبت  موزل  ندوب  یلقع 

يدـّبعت یمّکحت و  رما  تسا و  یلقع  مکح  کی  ملاع و  هب  لهاج  هعجارم  باب  زا  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هب  اـهناسنا  هعجارم  سپ 
نآ صّـصختم  اناد و  هب  دـشاب ، نادان  يزیچ  هب  تبـسن  رگا  دوخ ، يویند  يّدام و  روما  رد  لقاع ، هک  روط  ناـمه  .دـشاب  یمن  ضحم 
اذل .دـنک  یم  مکح  هنوگ  نیمه  لقع  مه  يورخا  يونعم و  روما  رد  دوش ، یم  دراو  شدوخ  هار  زا  يزیچ  ره  هب  دـنک و  یم  هعجارم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  هداد  هّبنت  لقع  مکح  نیمه  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  موزل  ثحب  رد 

.ًالیلَد (1) َکِسفَِنل  ُبلطاَف  .ِضرَالا  ِقُرُِطب  َکنِم  ُلَهجَا  ِءامَّسلا  ِقُرُِطب  َتنَا  .ًالیلَد َو  ِهِسفَِنل  ُُبلطَیَف  َخِسارَف  مُکُدَحَا  ُجُرخَی  َهَزمَح ، ابَا  ای 

ياههار هب  تبـسن  وت  .دریگ و  یم  ییامنهار  دوخ  يارب  دنک ، یط  ار  یتفاسم  خسرف  دنچ  دـهاوخب  هک  امـش  زا  کی  ره  هزمحوبا ، يا 
.ریگب ییامنهار  دوخ  يارب  سپ  یتسه ، رتنادان  نیمز  ياههار  زا  نامسآ 

مکح هب  دراد ، ار  ملع  نیا  سک  ره  هدـش و  هداد  میلعت  یناسک  هب  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تیادـه  ياههار  نامـسآ ، ياـههار 
.0 زج هب  رگا  .درک  ّتیعبت  وا  زا  دیاب  لقع 
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ییاناد نیا  اّما  .درک  ّتیعبت  ناوت  یم  مه  وا  زا  دـشاب ، هتـشاد  ار  یهاـگآ  نیا  یـسک  مالـسا  تّما  رد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ 
ار تقیقح  یسک  دنسپان  ای  دنسپ  رما  نیا  رد  .دشاب  اهنیا  زا  طقف  دیاب  مه  ام  يوریپ  سپ  تسا ، مالسا  تّما  زا  رفن  هدراهچ  هب  رصحنم 
زج يا  هراچ  میـشاب ، هتـشادن  تسود  ای  میـشاب  هتـشاد  تسود  هچ  نیاربانب  .میتسه  ناشیا  ملع  جاتحم  لاح  ره  هب  ام  .دهد  یمن  رییغت 

.میرادن ناشیا  زا  يوریپ 

مالّسلا مهیلع  همئا  ندوب  ادخ  باب 

دورب و هار  نیا  زا  دیاب  دسرب ، دوصقم  لزنم  رس  هب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  .تسا  تهج  نیمه  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ندوب  هللا » باب  »
.دنک هعجارم  بیبط  هب  دیاب  لقع  مکح  هب  دوش ، رامیب  یـسک  رگا  هکنیا  دننام  تسرد  .درب  ناوت  یمن  ییاج  هب  هار  قیرط ، نیا  ریغ  زا 

ادخ ات  منک  یم  اعد  منیشن و  یم  هناخ  رد  مور ، یمن  کشزپ  غارـس  نیاربانب  مهاوخ و  یم  افـش  ادخ  دوخ  زا  نم  دیوگب  يرامیب  رگا 
ار افـش  ادخ  هک  یقیرط  نامه  زا  دیاب  دهاوخ ، یم  افـش  ادخ  زا  هک  یـسک  نوچ  .دننک  یم  تّمذم  ار  وا  القع  همه  دـشخب ، افـش  ارم 

.تسا روکذم  قیرط  نامه  کشزپ  هب  هعجارم  هک  تسا  نیا  ضرف  دورب و  هداد ، رارق 

یناسک هب  هعجارم  رب  دـیکأت  همه  تماما  ثحب  رد  یلو  تسین ، ادـخ  فرط  زا  صوصنم  بوصنم و  یکـشزپ  چـیه  لاثم  نیا  رد  هّتبلا 
مهیلع تیب  لـها  زا  يوریپ  موزل  سپ  .تسا  هدـیمان  هللا » باوبا   » ار ناـشیا  دوخ  دنتـسه و  لاـعتم  يادـخ  فرط  زا  بوصنم  هک  تسا 

.ضحم يدّبعت  روتسد  کی  هن  تسا  یلقع  مکح  کی  دنا ، هدرب  یپ  ناشیا  تالامک  لیاضف و  هب  يّدح  ات  هک  نانآ  يارب  مالّسلا 

: تسا نینچ  نآ  زا  يا  هنومن  هک  تسا  هتفرگ  تروص  تیالو  رما  مالسا و  رد  یلصا  تابجاو  نایم  يا  هسیاقم  ثیداحا  رد 

.ِهَیالِولا ِموَّصلا َو  ِّجَحلا َو  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  َءایشَا : ِهَسمَخ  یلَع  ُمالسِالا  َِیُنب  لاق : مالّسلا  هیلع  ٍرَفعَج  یبَا  نَع  َهَرارُز ، نَع 

.َّنِهیَلَع (1)5. ُلیلَّدلا  َوُه  یلاولا  َّنُهُحاتفِم َو  اهَّنَِال  .ُلَضفَا  ُهَیالِولا  مالّسلا : هیلع  َلاق  ُلَضفَا ؟ َِکلذ  نِم  ٍءیَش  ُّيَا  َو  َتلُقَف : َهَرارُز : لاق 
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: تسا هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالسا  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز 

.تیالو هزور و  جح و  تاکز و  زامن و 

تیالو بحاص  اهنآ و  دیلک  تیالو  اریز  .تسا  رترب  تیالو  دومرف : دنتسه ؟ رترب  اهنیا  زا  کی  مادک  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  هرارز 
.تساهنآ هدنهد  ناشن  امنهار و 

هن تاکز و  هن  جح و  هن  هزور ، هن  زامن ، هن  دوبن ، مالّسلا  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ییانـشآ  رگا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  روط  نیمه  مه  تاداقتعا  دروم  رد  .دوبن  نشور  ام  يارب  نید  رد  يرگید  مکح  چیه 

نَع َلَدَـع  نَمَف  .ُهنِم  یتُؤی  يذَّلا  َهجَولا  ُهَلیبَس َو  ُهَطارِـص َو  َُهباوبَا َو  انلَعَج  نِکل  َو  ُهَسفَن ، َداـبِعلا  َفَّرََعل  َءاـش  َول  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهللا  َّنِا 
ٍهَرِدَک ٍنُویُع  یِلا  ُسِانلا  َبَهَذ  ُثیَح  ٌءاوَسال  ِِهب َو  ُساّنلا  َمَصَتعا  َنِم  ٌءاوَسالَف  .َنُوبِکاَنل  ِطارِّصلا  ِنَع  مُهَّنِاَف  انَریَغ ، انیَلَع  َلَّضَف  وَا  اِنتَیالِو ،

.َعاطِقناَال (1) اَهل َو  َدافَنال  اهِّبَر  ِرمَِاب  يرجَت  ٍهَِیفاص  ٍنُویُع  یِلا  انَیِلا  َبَهَذ  نَم  َبَهَذ  ٍضَعب َو  یف  اهَضَعب  ُغَرفَی 

دوخ و قیرط  هار و  اهرَد و  ار  ام  یلو  دناسانش ؛ یم  ناگدنب  هب  هطساو -  یب  ًامیقتـسم و  ار -  شدوخ  تساوخ  یم  رگا  لاعتم  يادخ 
ام رب  ار  يرگید  ای  دننادرگ ، يور  ام  تیالو  زا  هک  یـسک  نیاربانب  .تسا  هداد  رارق  دـنوش  لخاد  نآ  زا  دـیاب  هک  ییوس  تهج و  نآ 

( ّتنس لها   ) مدرم اریز  .دنتسین  يواسم  ام ) اب   ) دنا هدز  گنچ  ناشیا  هب  مدرم  هک  اهنآ  .دنزغل  یم  میقتسم )  ) طارـص زا  دنهد ، حیجرت 
ام يوس  هب  هک  یناـسک  اـّما  دـنا  هدروآ  يور  دزیر ، یم  رگید  یـضعب  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  یگنر  هریت  بآ  ياـه  همـشچ  يوـس  هب 

کشخ دوش و  یمن  مامت  اهنآ  بآ  دنتـسه ، يراج  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  هک  دنا  هدروآ  يور  یلالز  ياه  همـشچ  يوس  هب  دندمآ 
.دندرگ یمن 

يادخ تفرعم  دیحوت و  رد  یّتح  يزیچ  ره  رد  .تسا  هداد  رارق  شدوخ  يوس  هب  بّرقت  هطـساو  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنوادخ 
ات 9. دنتسه و  یهلا  ضیف  هطساو  ناشیا  اتکی ،
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وا زا  تسا  هدروآ  تسد  هب  هچنآ  دوـش و  یمن  لـئان  دـنوادخ  نیتـسار  تفرعم  یقیقح و  دـیحوت  هب  دـنکن ، عوـجر  ناـشیا  هب  یـسک 
مهیلع تیب  لها  ریغ  .دنا  هدرواین  يور  تفرعم  ملع و  لالز  همشچ  هب  دنا ، هتفر  ناشیا  ریغ  غارس  هب  هک  یناسک  .دنک  یمن  يریگتـسد 

تفرعم زا  و  دـنا ، هدرک  طوـلخم  رگید  ياـهیگدولآ  يـال و  لـگ و  اـب  ار  نآ  دنـشاب ، هدرب  تفرعم  بآ  زا  يا  هرهب  رگا  مـه  مالّـسلا 
درادن و یـصلاخان  هک  یتفرعم  همـشچ  نآ  .دـنا  هداتفا  رود  دـنوادخ  میقتـسم  طارـص  زا  نیاربانب  دـنا و  هدـنام  هرهب  یب  یهلا  صلاخ 

نیا اهنت  ار  تفرعم  ناگنـشت  تسا و  يراـج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـهد  هنیـس و  زا  اـهنت  هدرکن ، هدولآ  ار  نآ  لـالز  بآ  يزیچ 
ناسنا ارچ  سپ  .ددرگ  یمن  زاب  هنـشت  ناشیا  همـشچ  ِرَـس  زا  سک  چیه  درادن و  یمامت  ناشیا  ملع  .دیامن  باریـس  دـناوت  یم  همـشچ 

رگا دشاب !؟ هتشاد  دیدرت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یگدرپسرس  رد  ای  دورب  نارگید  غارس  تسا ، هتخانـش  ار  يدارفا  نینچ  هک  لقاع 
تیـالو و لوبق  اـب  دـناوت  یم  ار  تاریخ  همه  دوش و  یمن  سک  چـیه  جاـتحم  دریگب ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  یـسک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  بسک  دوخ ، رب  ناشیا  یتسرپرس 

ِریقَفلا َو ُهَمحَر  ِءیـسُملا َو  ِنَع  ِوفَعلا  ِظیَغلا َو  ُمظَک  ُمایِّصلا َو  ُهالَّصلا َو  ُدیحوَّتلا َو  ِِّربلا  َنِمَف  .ٍِّرب  ِّلُک  انِعوُُرف  نِم  .ٍریَخ َو  ِّلُک  ُلصَا  ُنَحن 
.ِِهلهَِال (1) ِلضَفلِاب  ُرارقِالا  ِراجلا ُو  ُدُّهَعَت 

تـشذگ مشخ ، ندرب  ورف  هزور ، زامن ، دیحوت ، تساهیکین : هلمج  زا  .تسام و  ياه  هخاش  زا  یکین  ره  .میتسه و  یبوخ  ره  هشیر  ام 
.دراد ار  نآ  یگتسیاش  هک  نآ  يرترب  هب  فارتعا  هیاسمه و  هب  تبسن  تیلوؤسم  ساسحا  ریقف ، هب  مّحرت  راکاطخ ، زا 

هخاش زا  اه  یکین  همه  دنشاب و  یم  یبوخ  ره  أشنم  هشیر و  دنتسه ، ادخ  فطل  تیانع و  تسد  هتخاس  نوچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
لصا هک  تسا -  لاعتم  يادخ  دیحوت  هب  داقتعا  اه  یکین  همه  ردص  رد  .تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تخرد  يدوجو  تارمث  اه و 

قیرط 6. زا  نید  عرف  لصا و  .دنتسه  نید  عورف  هک  اهیبوخ  هّیقب  سپس  و  دشاب -  یم  نید 
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.دیآ یم  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تفرعم و 

نید عورف  لوصا و  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ناسنا  زاین 

ییامنهار هب  ناسنا  زاین  دشاب ، مکاح  دـّبعت  دـیاب  ًافرـص  تسا و  لقع  فشک  هزوح  زا  جراخ  هک  نید  عورف  لوصا و  زا  شخب  نآ  رد 
یتقو اّما  درب ، یمن  یپ  اهنآ  بوجو  هب  شیوخ  لقع  اب  ناسنا  هک  دنتـسه  یماکحا  زامن  هزور و  .تسا  نشور  حـضاو و  ادـخ  ياـیلوا 

.دنک یم  ّتیعبت  نآ  زا  ًادّبعت  درک ، نایب  ار  ناسنا  هفیظو  یهلا  یحو  ناسل  ادخ و  تّجح 

یبلق ماکحا  ًاصوصخ  عورف ، زا  يرایـسب  رد  نینچمه  و  دـیحوت ، رما  ًاصوصخ  نید ، لوصا  رد  .تسین  روط  نیا  ینید  لئاسم  رثکا  اّما 
دیاب ادخ  هک  ار  نیا  تسا و  یمدآ  لقع  ترطف و  قباطم  دنوادخ  دـیحوت  .دراد  دوجو  یـصاخ  ییانـشور  یمدآ  لقع  يارب  یقالخا ،

تیاعر ناراکاطخ و  زا  تشذـگ  مشخ و  ندرب  ورف  نینچمه  .دـنک  یم  قیدـصت  ًالماک  لـقع  دـشاب ، جراـخ  هیبشت  لـیطعت و  ّدـح  زا 
.دمهف یم  لقاع  ار  اهنآ  نسُح  هک  دنتسه  ینالقع  يروما  اهنیا  هیاسمه و ... 

دوخ هب  ناسنا  هک  یتروص  رد  فدـه ، نیا  تسا و  ینالقع  حیحـص و  ریـسم  رد  ناـسنا  ظـفح  دراد  ّتیمها  روما  هنوگ  نیا  رد  هچنآ 
ادتبا رد  ار  لئاسم  زا  يرایـسب  هچ  رگ  نآ ، نودب  تسا و  حیحـص  تیبرت  هیکزت و  دنمزاین  ناسنا  .دریذپ  یمن  قّقحت  دوش ، هتـشاذگاو 

.دهدب تسد  زا  دراد  ار  هچنآ  دوش و  فرحنم  تسرد  ریسم  زا  دوز  یلیخ  تسا  نکمم  دنادب ،

یمن تسردان  تائاقلا  يرـشب و  راکفا  اّما  دنک ، یم  قیدـصت  ًاروف  دوش ، هدز  دـیحوت  هب  حیحـص  داقتعا  هّقرج  لقاع  ناسنا  يارب  یتقو 
اب اذل  .دنراد  یم  زاب  تسرد  ریسم  رد  تکرح  زا  ار  وا  یناسنا  ای  یناطیش  سواسو  راونا  دنک و  ظفح  ار  حیحـص  داقتعا  نامه  دراذگ 

ثیداحا یّتح  هک  یناسک  زا  يرایسب  هنافـسأتم  اّما  تسا ، ینادجو  نشور و  رایـسب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رد  دیحوت  هکنیا 
دنا هتـسناوتن  دنا ، هدرکن  دروخرب  اهنآ  اب  میلـست  عوضخ و  ِرَـس  زا  نوچ  دـنا ، هدینـش  هدـید و  دروم  نیا  رد  مه  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
هورگ نآ  قادـصم  اهنیا  .دـنا  هتخادرپ  تایاور  تایآ و  لیوأت  هیجوت و  هب  اذـل  دـنرادب و  نوصم  يرـشب  راـکفا  ءوس  ریثأـت  زا  ار  دوخ 

، لمع رکف و  رد  هک  دنتسه 
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مالّسلا مهیلع  همئا  نانخس  هب  دیحوت  هرابرد  ار  نارگید  نخس  هکنآ  ياج  هب  دنا و  هداد  حیجرت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  ار  نارگید 
دیحوت هلأسم  هکنیا  اب  تهج  نیمه  هب  .دـنا  هدومن  لیوأت  هیجوت و  اهنآ  اب  ار  ثیداحا  هتفرگ و  لصا  ار  نارگید  میلاعت  دـننزب ، کحم 

هدـنام هدیـشوپ  مه  هعلاطم  لها  نارّکفتم و  زا  يرایـسب  رب  اّما  تسا ، تاّیهیدـب  نیرت  یهیدـب  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراـعم  رد 
.تسا

همانرب قبط  وا و  تاروتـسد  اب  ات  درپسب  وا  هب  ار  دوخ  دـیاب  دراد و  موصعم  مّلعم  ّیبرم و  هب  جایتحا  مه  يدـّبعتریغ  روما  رد  رـشب  سپ 
قیرط هب  دشاب ، نینچ  ّتیعـضو  تسا  هلأسم  نیرتنـشور  هک  یـسانشادخ  رد  یتقو  .دنامب  ناما  رد  فارحنا  زا  دـنک و  دـشر  وا  یتیبرت 

هبنج اریز  .دوب  دـهاوخ  روط  نیمه  دنتـسه ، نید  ياه  هیاپ  لوصا و  هک  مه  یـسانش  داعم  یـسانش و  ماـما  یـسانش و  ربمغیپ  رد  یلوا 
هب کّسمت  اب  دریگ و  یم  همشچرس  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يریخ  رما  ره  لاح  ره  هب  .تسا  دیحوت  زا  شیب  اهنیا  رد  يدّبعت  ياه 

: درک ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  ناوت  یم  ناشیا 

.ُهاهَتنُم (1) ُهاوأَم َو  ُهَنِدعَم َو  ُهَعرَف َو  ُهَلصَا َو  َُهلَّوَا َو  ُمتنَک  ُریَخلا  َرِکُذ  نِا 

.دیتسه نآ  ياهتنا  هاگهانپ و  همشچرس و  نآ و  هخاش  هشیر و  نآ و  يادتبا  امش  دوش ، دای  یبوخ  زا  رگا 

نامه یکین  .دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تاریخ  همه  همـشچرس  اهنآ و  ياهتنا  ادـتبا و  اهیکین و  هخاش  هشیر و  اهیبوخ و  عرف  لصا و 
.دنهد یم  ماجنا  ای  دنیوگ  یم  اهنآ  هک  تسا 

نابرهم ردام  زوسلد و  ردپ  مالّسلا ؛ هیلع  ماما 

هدرپس اهنیا  هب  ار  مدرم  یتسرپرـس  تیالو و  دنوادخ  دنتـسه !؟ لاعتم  يادخ  ناگدرورپ  تسد  هک  اهنیا  زا  رتهب  یمّلعم  یبّرم و  مادک 
يردـپ و اهنآ  يارب  مامت  يزوسلد  اب  هدرک و  یگدیـسر  دوخ  نایلاُوم  هب  يراوگرزب  ییاقآ و  ّتبحم و  لاـمک  رد  مه  ناـشیا  تسا و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  .دننک  یم  يردام 

ُقیقَّشلا َو ُخَالا  ُقیفَّشلا َو  ُِدلاولا  ُقیفَّرلا َو  ُسینَالا  ُمامِالَا   ... . يدَّرلا َنِم  یجنُملا  يدُهلا َو  یَلَع  ُّلاّدلا  ِءامَّظلا َو  یَلَع  ُبذَعلا  ُءاملا  ُمامِالَا 
(. ُهَّرَبلا ُّمُالا 
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.ِدآَّنلا (1) ِهَیِهاّدلا  ِیف  ِدابِعلا  ُعَزفَم  ِریغَّصلا َو  َِدلَولِاب 

زوسلد ردپ  نابرهم و  سنوم  ماما  تسا . ...  تکاله  زا  شخب  تاجن  تیاده و  رگناشن  یگنشت و  نامز  ياراوگ  نیریـش و  بآ  ماما 
.تسا تخس  يراتفرگ  رد  ناگدنب  هانپ  کچوک و  دنزرف  يارب  راکوکین  ردام  ناسمه و  ردارب  و 

زاب شیاطخ  زا  ار  وا  تفطالم ، ینابرهم و  اب  دوش ، یم  بکترم  ار  یهابتـشا  دور و  یم  اطخ  هار  شدنزرف  هک  دـنیبب  رگا  زوسلد  ردـپ 
یمن اهنت  ار  دوخ  ردارب  اهیراتفرگ ، اهیتخـس و  رد  ردارب ، .دهد  یم  شتاجن  فارحنا  رد  طوقـس  زا  هدـش  هک  یتمیق  ره  هب  دراد و  یم 
رتشیب شدوخ  زا  ار  دوخ  كدوک  نابرهم  ردام  .دنک  یمن  ساسحا  اهنت  ار  دوخ  هاگ  چیه  دراد  دوخ  دننام  يردارب  هک  نآ  .دراذـگ و 
راتفرگ الب  ماد  رد  دتفین و  یتخـس  هب  لفط  نآ  اّما  دـنک  لّمحت  ار  تالکـشم  اهیتحاران و  همه  وا  ياج  هب  تسا  رـضاح  دراد ؛ تسود 

ردام ردپ و  ّیبرم و  ار  يراوگرزب  نینچ  دـنوادخ  هدـش و  عمج  مالّـسلا  هیلع  ماما  نینزان  دوجو  رد  اهنیا ، زا  رتالاب  اهنیا و  همه  .دوشن 
.تسا هداد  رارق  دوخ  ناگدنب 

زا رگید  هداد و  رارق  یـصخش  نانچ  تفوطع  رهم و  هیاس  ریز  تیامح و  فنک  رد  ار  دوخ  دریذپب ، ار  یماما  نینچ  تیالو  هک  یـسک 
، رت یقّتم  رتدنمناوت ، رت ، هاگآ  رتنابرهم ، مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ردپ  مادک  .دنز  یمن  ار  يزیچ  روش  شلد  درادن و  ینارگن  يرطخ  چیه 
رد يردام  ردپ و  چیه  هدهع  زا  هک  دهد  ماجنا  دناوت  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  ار  ییاهراک  تفای !؟ ناوت  یم  رت  ریگتسد  رت و  سانـشادخ 

سفن ياوه  ای  دمهفن  ای  دزغلب  دهاوخب  اج  ره  تسا ، هدرپس  وا  هب  ار  دوخ  دراد و  یّیلو  نینچ  هک  یـسک  .دـیآ  یمنرب  ناشدـنزرف  ّقح 
، دش نایب  ناشیا  دروم  رد  هک  ییاهیگژیو  نآ  اب  تسه و  شرـس  يالاب  وا  تسرپرـس  ّیبرم و  دراوم  نیا  همه  رد  ...ای  دـنک  هبلغ  وا  رب 

.دنک یمن  اهر  ار  دوخ  دنزرف  زگره 

رد ار  دوخ  تسد  دراذـگب ، مدـق  هتفرن  لاح  هب  ات  هک  یهار  هب  دـهاوخ  یم  یکیرات  رد  اـی  تسین ، دـلب  نتفر  هار  زونه  كدوک  یتقو 
.ددرگ یمن  فرحنم  هار  زا  دسر و  یم  دصقم  هب  هک  دوب  دـهاوخ  نئمطم  دـشاب  هتـسب  مه  شنامـشچ  رگا  دراذـگ و  یم  ردـپ  تسد 

ّرـش زا  هار  نیا  رد  ات  دـننک  یط  ار  ادـخ  یگدـنب  هار  دوخ ، ردـپ  ّیبرم و  تسد  رد  تسد  دـیاب  هک  دنتـسه  یناـکدوک  ادـخ  ناگدـنب 
هک 1. یسک  اّما  .دننامب  ظوفحم  نوصم و  نیطایش 
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یم اّما  تسین  دـلب  هار  شدوخ  هک  تسا  يردـپ  یب  كدوک  نوچمه  تسا ، هداهنن  ندرگ  ار  یتیـصخش  نینچ  تیالو  درادـن و  ماـما 
!؟ تسه ریذپ  ناکما  ایآ  دنا ، هدروخ  نیمز  هب  ریسم  نآ  رد  ناگرزب  هک  دنک  یط  ار  يریسم  هناگچب  تاکرح  زیخ و  تُفا و  اب  دهاوخ 

یم دوخ  هاگهانپ  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم ، لها  یلو  دنک ، یم  ساسحا  هانپ  یب  ار  دوخ  تالکشم  رد  درادن و  یهانپ  یسک  نینچ 
.دنناد

مالّسلا هیلع  ماما  تیاده  عون  ود 

«. بولطملا یلا  لاصیا   » يرگید و  قیرط » هئارا   » یکی دوش ؛ یم  ماجنا  تروص  ود  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يرگتیادـه  هعیـش  داـقتعا  هب 
ياپ هب  هن  اّما  تسا ، نادان  نداد  تکرح  یمود  .دـیامن و  یط  ار  نآ  دوخ  ياپ  هب  دوخ  هکنیا  اـت  ناداـن  هب  تسا  هار  نداد  ناـشن  یلّوا 

.دسرب بولطم  هب  ناشیا  یهارمه  اب  ات  دنکن  ادج  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  دوخ  دیاب  صخـش  و  دوخ ، يداه  ّیبرم و  ياپ  هب  هکلب  دوخ 
، مه اب  تروص  ود  ره  هب  ای  قوف ، لکـش  ود  زا  کی  ره  هب  تسا  نکمم  صاخـشا  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیالو  لامِعا  نیارباـنب 
وَا ُننماَف  انُؤاطَع  اذه   » .دنشاب هتـشاد  دوخ  ناتـسدریز  هب  ّتبحم  فطل و  رادقم  هچ  هک  تسا  ناشدوخ  رایتخا  هب  نآ  هوحن  هّتبلا  .دشاب 

رتـشیب اـهنآ  هب  ار  دوخ  ّتبحم  تدارا و  دـیاب  میریگب ، رارق  ناـشیا  فطل  دروم  رتـشیب  میهاوخ  یم  رگا  اـم   (1) «. ٍباسِح ِریَِغب  کِسمَا 
.مییامن بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  يدونشخ  هّجوت و  نکمم  هلیسو  ره  هب  مینک و 

رهوگ نیا  هب  یـسک  رگا  هکنیا  دوش و  یم  نشور  اـم  يارب  مالّـسلا » هیلع  ماـما  تفرعم   » ّتیمها شزرا و  قوـف ، بلاـطم  هب  هّجوـت  اـب 
هیلع قداص  ماما  .تسا  هتفای  تسد  ریثک ، ریخ  اهیبوخ و  همه  همشچرس  هب  تقیقح  رد  دنک ، ادیپ  یـسرتسد  مظعا  ریـسکا  ردقنارگ و 

: دندومرف  (2)« ًاریثَک ًَاریَخ  َِیتُوا  دَقَف  َهَمکِحلا  َتُؤی  َو   » هیآ رد  تمکح  هرابرد  مالّسلا 

.ِمامِالا (3) ُهَفِرعَم  ِهللا َو  ُهَعاط 

.تسا 1. مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ادخ و  زا  يرادربنامرف  تمکح ) زا  روظنم  )
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تعاطا و ساسا ، هیاپ و  نیرتمکحم  تیاده ، ریـسم  رد  .تسین و  ندـش  تسـس  هنخر و  لباق  هک  تسا  یمکحتـسم  ملع  نآ  تمکح 
دسانـشب و ار  شماما  هک  یـسک  .دشاب  یم  ادخ  تعاطا  قّقحت  هار  اهنت  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  اب  هارمه  ادخ  زا  يربنامرف 

ریثک ریخ  نیاربانب  .درادـن و  يریخ  چـیه  دـشابن ، سانـش  ماما  هک  یـسک  .دروآ و  یم  تسد  هب  ار  تاریخ  همه  دریذـپب ، ار  وا  تیالو 
.تسین مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  زج  يزیچ 

یسانشادخ هیاپ  اهنت  یسانش ؛ ماما 

هراشا

نآ رگا  وا ، یفّرعم  زا  سپ  ناسنا  تسادخ و  دوخ  بناج  زا  تفرعم  ياطعا  هک  دـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ادـخ ، تفرعم  زا  ثحب  رد 
.مینادب سانشادخ  میناوت  یم  ار  یـسک  نینچ  .تسا  هداد  ماجنا  ادخ  تفرعم  هرابرد  ار  دوخ  هفیظو  دوش ، میلـست  دریذپب و  ار  تفرعم 

هدش و مامت  یـسک  رب  تّجح  اسب  هچ  .دشاب  هدش  نشور  شیارب  تقیقح  ًافرـص  هک  یـسک  هن  تسا  روابادـخ »  » ریبعت نیا  زا  روظنم  و 
ینعی سانـشادخ  .دوش  یمن  هتفگ  سانـشادخ  وا  هب  تسا  هتـشگن  نآ  میلـست  یتقو  ات  اـّما  دـشاب ، هدـناسر  دوخ  تفرعم  هب  ار  وا  ادـخ 

لعف ناوـنع  هب  ار  ادـخ » تفرعم   » حالطـصا ثحب  نیا  رد  اـم  دـشاب و  هدرک  مه  قیدـصت  ار  نآ  تـفرعم ، هـب  لـین  زا  سپ  هـک  یـسک 
.میرب یم  راک  هب  انعم  نیمه  هب  ناسنا  يرایتخا 

حیحص یسانشادخ  فیرعت 

ریظن مه ، یـسانش  ماما  زا  روظنم  .درادن و  ناکما  یـسانش  ماما  نودب  یـسانشادخ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  انعم ، نیا  هب  هّجوت  اب  لاح 
هفیظو تقیقح  رد  دوش و  میلست  دریذپب و  ار  نآ  ادخ  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  یفّرعم  زا  سپ  صخـش  هک  تسا  نیا  یـسانشادخ ،

هک یـسک  ماما و  هب  دقتعم  ینعی  سانـش  ماما  سپ  .مییوگ  یم  سانـش  ماما  ار  يدرف  نینچ  .دـهد  ماجنا  ماما  تفرعم  باب  رد  ار  دوخ 
صخـش رگا  اریز  .درادن  ناکما  ماما  هب  داقتعا  نودب  يرواب  ادخ  هک  مینک  قیدصت  میناوت  یم  نونکا  .تسا  هتفریذپ  ار  ناشیا  تماما 

تلاح تسا ، هتفریذپ  دوخ  تدابع  ناونع  هب  دوخ  وا  هک  یهار  اهنت  یگدنب و  باب  هب  تبـسن  دـیاب  تسوا ، هدـنب  ادـخ و  میلـست  ًاعقاو 
.دشاب هتشاد  شریذپ  میلست و 
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یمن اذـل  .تسا  هتـسناد  نکمم  قیرط  نیا  زا  طقف  ار  تدابع  هدرک و  زاب  دوخ  یگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یباب  تیالو  تماما و 
هب ار  ادخ  هک  یسک  .دشاب  هتشادن  میلست  تلاح  رما  نیا  هب  تبسن  اّما  دشاب  هتـشاد  ار  ادخ  تفرعم  ياعّدا  یـصخش  هک  تفریذپ  ناوت 

لزلزت اهنیا  زا  یکی  رد  رگا  هنرگ  .دشاب و  هتـشاد  لوبق  تماما  هب  مه  ار  شماما  يربمایپ و  هب  مه  ار  شربمایپ  دیاب  دراد ، رواب  ییادخ 
همزال مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  نیاربانب ، .درادن  ار  ادخ  تفرعم  اذل  هدرک و  دیدرت  یسانشادخ  رد  تقیقح  رد  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  و 

: دیوگ یم  یلاُمث  هزمحوبا  .دشاب  یم  ادخ  تفرعم  کفنیال 

.ًالالَض اذَکه  ُهُُدبعَی  امَّنِاَف  َهللا ، ُفِرعَی  نَم ال  اّمَاَف  .َهللا  َفِرعَی  نَم  َهللا  ُُدبعَی  امَّنِا  مالّسلا : هیلع  ٍرَفعَج  وبَا  یل  َلاق 

ُهالاُوم مّلـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهلوُسَر  ُقیدصَت  َّلَجَوَّزَع َو  ِهللا  ُقیدـصَت  مالّـسلا : هیلع  َلاق  ِهللا ؟ ُهَفِرعَم  امَف  َكادـِف ؛ ُتلِعُج  ُتُلق :
.َّلَجَوَّزَع (1) ُهللا  ُفَرُعی  اذَکه  .مِهِّوُدَع  نِم  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ُهَءارَبلا  مالّسلا َو  مهیَلَع  يدُهلا  ِهَِّمئَِاب  ِِهب َو  ُماِمتئِالا  مالّسلا َو  هیلع  ِِّیلَع 

ادخ تفرعم  لها  هک  نآ  یلو  .دشاب  هتشاد  ار  وا  تفرعم  هک  دنک  یم  یگدنب  ار  ادخ  یسک  اهنت  دندومرف : نم  هب  ملّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دتسرپ یم  هناهارمگ  تیالو ) نارکنم  دننام   ) نینچنیا ار  وا  تسین ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  نتـشاد  رواب  لجوّزع و  يادخ  نتـشاد  رواب  دومرف : تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  مدرگ ؛ تیادف  مدرک : ضرع 
ناشیا نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  مالّسلا و  مهیلع  يده  همئا  وا و  تماما  نتفریذپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  یهارمه  یتسود و  ملـس و  و 

.لجوّزع دنوادخ  تفرعم  تسا  نیا  .لجوّزع  يادخ  يوس  هب 

ادـخ هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  .دراد و  رارق  ادـخ  تفرعم  ءزج  تماما ، هب  ماما  يربمایپ و  هب  ربمایپ  نتفریذـپ  هک  دوش  یم  هظحـالم 
لقن مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  هنیمز  نیا  رد  ار  رگید  ثیدح  .درادن  ناکما  دنوادخ  یگدنب  باب  هب  داقتعا  نودـب  ، يرواب

: تسا هدرک 

.1 نَم .َتیَبلا َو  َلهَا  اّنِم  ُهَماِما  َفَرَع  َهللا َو  َفَرَع  نَم  ُهُُدبعَی  َّلَجَوَّزَع َو  َهللا  ُفِرُعی  امَّنِا 
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.ًالالَض (1) ِهللا -  َو  اذَکه -  َهللا  َریَغ  ُُدبعَی  ُفِرعَی َو  اّمنِاَف  ِتیَبلا  َلهَا  اّنِم  َمامِالا  ُفِرعَی  ال ]  ] َّلَجَوَّزَع َو َهللا  ُفِرعَی  ال 

.دسانشب ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  زا  ماما  مه  دشاب و  هتشاد  ار  ادخ  تفرعم  مه  هک  تسوا  تدابع  ادخ و  تفرعم  لها  یسک  اهنت 
ادخ هب  مسق  هتخانش و -  ار  ادخ  ریغ  یسک  نینچ  دشاب ، هتشادن  تیب  لها  ام  زا  ماما  هب  تبسن  تفرعم  دسانـشن و  ار  ادخ  هک  یـسک  و 

.تسا هدرک  هناهارمگ  نینچنیا  ار  ادخ  ریغ  یگدنب  - 

: دیآ یم  باسح  هب  درف  نیرتهارمگ  نآرق  نایب  هب  تسا و  هدرک  يوریپ  دوخ  سوه  اوه و  زا  ادخ  ياج  هب  تقیقح  رد  یسک  نینچ 

ُهَیأَر ُهَنید  َذَخَّتا  ِنَم  ینعَی  َلاق :  (2) ِهللا » َنِم   ً يدُه ِریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَا  نَم  َو   :» َّلَجَوَّزَع ِهللا  ِلوَق  یف  مالّـسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِیبَا  نَع 
.يدُهلا (3) ِهَِّمئَا  نِم  ٍماِما  ِریَِغب 

لابند هتـشاذگ و  رانک  ار  یهلا  تیاده  هک  نآ  زا  رتهارمگ  تسیک  و  : » لجوزع يادخ  لوق  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح 
رظن يأر و  دریگب ، تیادـه  ناـیاوشیپ  زا  هکنآ  ياـج  هب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  یـسک  روـظنم  دوـمرف : دور » یم  دوـخ  سوـه  اوـه و 

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  لاعتم  يادخ  راکنا  عقاو  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  راکنا  نیاربانب ،

ِنیَسُحلا ُنب  ُِّیلَع  َناک  َُّمث  .ًاماِما  مالّسلا  هیلع  ُنیَسُحلا  َناک  َُّمث  .ًاماِما  مالّسلا  هیلع  ُنَسَحلا  َناک  َُّمث  .ًاماِما  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملاُریمَا  َناک 
َهَفِرعَم یلاعَت َو  َكَرابَت َو  ِهللا  َهَفِرعَم  َرَکنَا  نَمَک  َناـک  َکـِلذ  َرَکنَا  نَم  .ًاـماِما  مالّـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َنب  ُدَّمَُحم  َناـک  َُّمث  .ًاـماِما  مالّـسلا  هیلع 

.ملس (4) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر 

مالّسلا و هیلع  نسح  ماما  بیترت  هب  ناشیا  زا  دعب  و  دندوب ؛ ماما  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  )
ماما مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  ترـضح  هاگ  نآ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  دعب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

دریذپن 5. ار  بلطم  نیا  هک  یسک  .دندوب 
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.دشاب هتفریذپن  ار  وا  لوسر  ادخ و  تفرعم  هک  تسا  یسک  دننام 

هضرع ناشیا  تمدخ  راب  هس  ار  بلطم  نیا  تسا و  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  وا  نامز  ماما  هک  دوش  یم  هّجوتم  شدوخ  يوار  دعب 
.دراد یم 

نآرق رد  تلالض »  » و تیاده »  » قیقد يانعم 

تسین تیاده  لها  دنکن  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو  هب  رارقا  صخش  ات  هکنیا  دوش و  یم  نشور  ام  يارب  تیاده »  » زا روظنم  اجنیا  رد 
« تیاده  » ات دنوش  عمج  مه  اب  هس  ره  دیاب  .تسین  تماما  نودب  تّوبن  تّوبن و  نودب  دیحوت  دـشاب ، یم  لاعتم  يادـخ  لوبقم  هچنآ  و 

.تسا هدشن  جراخ  یهارمگ  و  تلالض »  » زا صخش  هنرگ  و  دنک ، ادیپ  قّقحت 

: تسا هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد 

(1) «. يدَتها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  نَِمل  ٌراّفََغل  ّینِا  «َو 

.متسه هدنیاشخب  رایسب  دنا ، هتفای  تیاده  سپس  هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  هک  یناسک  هب  تبسن  نم 

، هس نآ  دوجو  اب  نیاربانب  .دنشاب  هتفای  مه  تیاده  حلاص ، لمع  نامیا و  هبوت و  زا  ریغ  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  ادخ  ترفغم  ینعی 
نیا هیآ ، نیمه  حیـضوت  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوش ؟ یم  قّقحم  هنوگچ  تسیچ و  تیاده  سپ  .تسا  هدشن  قّقحم  تیاده  زونه 

: دنا هداد  خساپ  ار  لاؤس 

.ُهنَع (2) َِکلذ  ینغَا  ام  اِنلضَف ، ِهَفِرعَم  اِنتَّدَوَم َو  اِنتَیالِو َو  یِلا  ِدَتهَی  َمل  ًاِحلاص َو  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  ُهَّنَا  َول  ِهللا  َو 

ام يرترب  تخانـش  ام و  ّتبحم  تیالو و  هب  اّما  دـشاب ، هتـشاد  مه  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  یـسک  رگا  مسق  ادـخ  هب 
.تشاد دهاوخن  شلاح  هب  يا  هدیاف  اهنآ  زا  کی  چیه  دشاب ، هدشن  تیاده 

.8: مینیب یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  راتفگرد  زین  ار  لاؤس  نیا  خساپ  تسیچ ؟ هفیرش  هیآ  رد  حلاص  لمع  هبوت و  نامیا و  زا  روظنم  سپ 

149 ص :

.84 (/ 20  ) هط - 1
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ُنَحن ِرمَالا َو  ِهالُِوبَف  ُءاِدتهِالا  اَّمَا  .ِِضئارَفلا َو  ُءادَا  َوُهَف  ُِحلاّصلا  ُلَمَعلا  اَّمَا  .ِهِّلل َو  ُدـیحوَّتلا  َوُهَف  ُنامیالا  اَّمَا  .ِهللاِاب َو  ِكرِّشلا  َنِمَف  َُهبوَتلا  اَّمَا 
.مُه (1)

ماجنا روظنم  مه  حـلاص  لـمع  .تسا و  دـنوادخ  هب  تبـسن  دـیحوت  ناـمیا ، زا  روظنم  .تسادـخ و  هب  كرـش  زا  هبوت  هبوت ، زا  روظنم 
.میتسه ام  هک  تسا  رما  نابحاص  هلیسو  هب  سپ  ندش  تیاده  اّما  .دشاب و  یم  تابجاو 

: دیوگ یم  یّقَر  دوواد  هفیرش ، هیآ  رد  ءادتها »  » يانعم دروم  رد  نینچمه 

نیا زا  روظنم  حلاصلا :»؟ لمعلا  نامیالا و  هبوتلا و  دعب  يذلا  اذه  امف  : » مدیسرپ ناشیا  زا  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
؟ تسا يزیچ  هچ  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت و  زا  سپ  تیاده 

ادخ هب  .دشاب  یم  مالّسلا  مهیلع  ناماما  تفرعم  ندش ) تیاده  زا  روظنم   ) .ٍماِما (2) َدَعب  ٍماِما  ِهللا -  َو  ِهَِّمئَالا -  ُهَفِرعَم  دندومرف : ناشیا 
.تسا دارم  ناماما  کی  کی  تفرعم  مسق 

تیالو رکنم  كرش 

مهیلع ناماما  همه  تماما  تیالو و  اب  رگا  دنک ، یم  لمع  مه  ار  یهلا  ماکحا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هتخانـش و  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ 
دوخ اسب  هچ  یصخش  نینچ  .تسین  تاجن  لها  هدشن و  جراخ  یهارمگ  زا  زونه  تسا ، هدیدرگن  ناشیا  میلست  هدشن و  انـشآ  مالّـسلا 

ره دّحوم  هن  تسا  كرشم  عقاو  رد  تسا ، هدشن  اهنآ  میلـست  هدش و  نشور  شیارب  رما  نابحاص  تیناّقح  رگا  اّما  دنادب ، نمؤم  مه  ار 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  كرشم  روطچ  هک  دناد  یمن  شدوخ  دنچ 

َبات َو نَِمل  ٌراّفََغل  ّینِا  َو  : » َلاقَف َنوُُکلـسَی  َفیَک  مُهَرَبخَا  َرانُملا َو  اَهیف  مَُهل  َعَرَـش  يدُـهلا َو  ِقُرُِطب  َدابِعلا  َرَبخَا  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهللا  َّنِا 
ٌدَّمَُحم ِِهب  َءاج  اِمب  ًاـنِمُؤم  َهللا  َیَِقل  ُهَرَمَا ، اـمیف  ُهللا  یَقَّتا  ِنَمَف   (3) َنیقَّتُملا » َنِم  ُهللا  َلَّبَقَتَی  امَّنِا  : » َلاق َو  يدَـتها .» َُّمث  ًاِحلاص  َلِـمَع  َنَمآ َو 

.7 اوُّنَظ اوُدَتهَی َو  نَا  َلبَق  اوتام  ٌموَق َو  َتاف  َتاهیَه ! َتاهیَه ! .ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

150 ص :

ج 1 ص 257 ح 351. یفوک ، میهاربا  نب  تارف  ریسفت  - 1
.هعیشلا لئاضف  زا  راونالاراحب ج 27 ص 198 ح 64 ، - 2

.27 (/ 5  ) هدئام - 3
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.َنوُمَلعَی ُثیَح ال  نِم  اوُکَرشَا  اُونَمآ َو  مُهَّنِا 

َهَعاط .ِِهلوُسَر َو  ِهَعاِطب  ِهِرمَا  ِِّیلَو  َهَعاط  ُهللا  َّلَص  .يدَّرلا َو  َقیرَط  َکَلَـس  اهِریَغ  یف  َذَـخَا  نَم  .يدَـتها َو  اَِـهباوبَا  نِم  َتُوُیبلا  یَتآ  نَم  ُهَّنَا 
.َّلَجَوَّزَع (1) ِهللاِدنِع  نِم  َلِزنُا  اِمب  ُرارقِالا  َوُه  .َُهلوُسَر َو  َهللا َو ال  ِعُِطی  َمل  ِرمَالا ، ِهالُو  َهَعاط  َكَرَت  نَمَف  .ِِهتَعاِطب  ِِهلوُسَر 

ّیط یگنوگچ  ناشیا  هب  هداد و  رارق  اهنآ  ریـسم  رد  ار  ییانـشور  هلیـسو  هداد و  ناشن  ار  تیاده  ياههار  ناگدـنب  هب  لاعتم  دـنوادخ 
تیاده سپـس  هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هدرک و  هبوت  هک  یناسک  هب  تبـسن  نم  و  تسا « : هدومرف  هتخومآ و  ار  ریـسم 

رماوا هب  تبـسن  هک  یـسک  نیاربانب  .دریذپ » یم  ناگـشیپ  اوقت  زا  اهنت  دنوادخ  : » تسا هدومرف  و  .متـسه » هدـنیاشخب  رایـسب  دـنا ، هتفای 
دهاوخ تاقالم  هدروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هچنآ  هب  نامیا  اب  ار  دـنوادخ  دـنک ، ظـفح  ار  وا  ياوقت  یهلا ،
دنتسه نامیا  لها  هک  دنتشاد  نامگ  دنتفر و  ایند  زا  دنبای  تیاده  هکنآ  زا  شیپ  دنتفر و  تسد  زا  یمدرم  هک  سوسفا  سوسفا ! .درک 

.دندش كرشم  دنمهفب ، ناشدوخ  هکنآ  نودب  یلو 

هدومیپ تکـاله  هار  دـیایب ، رَد  ریغ  زا  هک  نآ  تسا و  تیادـه  لـها  دوش ، دراو  اـه  هناـخ  ياـهرد  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
دنویپ دوخ  زا  تعاطا  اب  ار  دوخ  لوسر  زا  تعاطا  هدز و  دـنویپ  دوخ  لوسر  زا  تعاطا  اب  ار  دوخ  رما  ّیلو  زا  تعاطا  دـنوادخ  .تسا 

هب رارقا  تسا  نیا  .ار و  شلوسر  هن  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  هن  دـنک ، كرت  ار  رما  نابحاص  زا  تعاـطا  سک  ره  نیارباـنب  .تسا  هدز 
.تسا هدش  هداتسرف  ورف  لجوّزع  يادخ  بناج  زا  هچنآ 

یگدنب رد  دنشاب و  ادخ  میلـست  طقف  هک  هدوب  نیا  دّحوم  ناونع  هب  اهنآ  هفیظو  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دارفا  هنوگ  نیا  ندوب  كرـشم 
تعاطا دندوب  هتفریذپ  هتخانـش و  هک  ییادـخ  نامه  زا  هکنآ  ياج  هب  لمع  رد  اّما  دـننادرگن ، کیرـش  وا  اب  ار  ادـخ  ریغ  وا  تدابع  و 

رّرقم دـنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  يریـسم  هب  یـصخش  هقیلـس  اـب  دوخ و  شیپ  زا  دـننک ، یط  هداد  رارق  وا  هک  ار  یهار  تداـبع  رد  هدرک و 
.6 دوخ دنچ  ره  تسا ، كرش  تقیقح  رد  نیا ، .دنوش و  هناخ  دراو  رَد  ریغ  زا  دنا  هتساوخ  عقاو  رد  دنا و  هتفر  هدومرف 
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مالّـسلا هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  تعاطا  هک  ار  دوخ  هفیظو  هکنیا  هن  دنا ، هتـشادن  هّجوت  شندوب  كرـش  هب 
تّجح لـباقم  رد  میلـست  زا  ندز  زابرـس  هک  دـندوب  هدربن  یپ  بلطم  نیا  قمع  هب  یلو  دنتـسناد  یم  ار  نآ  ریخ ، دنتـسناد ؛ یمن  تسا 

كرشم دندیمهف ، یمن  دنتـسناد و  یمن  هک  یتهج  زا  رطاخ  نیمه  هب  .دناشک  یم  كرـش  هب  جراخ و  دیحوت  يداو  زا  ار  ناسنا  ادخ ،
، هتـسناد یم  ار  شا  هفیظو  هک  نیمه  .دـشاب  هتـشاد  شداـقتعا  مزاول  هب  هّجوت  دوخ  تسین  مزـال  دوش  یم  كرـشم  هک  یـسک  .دـندش 

.تسین روذعم  یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  هدوب ، مامت  شیارب  تّجح 

حیرـص هب  هک  دـننک  یم  راـکنا  ار  یـسک  زین  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نارکنم  دـننک و  یم  راـکنا  ار  لاـعتم  يادـخ  ًاحیرـص  ناتـسرپ  تب 
نیاربانب هتـسناد و  دوخ  راکنا  مکح  رد  ار  دوخ  تّجح  راکنا  دنوادخ  .تسادخ  راکنا  شراکنا ، تشذـگ -  هچنآ  قباطم  ثیداحا - 
تحلصم يور  هک  دنچ  ره  دشاب  یم  دنوادخ  رکنم  تقیقح  رد  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  تماما و  رکنم  هک  تفگ  ناوت  یم 

.تسا توافتم  رگیدکی  اب  هورگ  ود  نیا  يویند  ماکحا  یخرب  ییاه 

تماما راکنا  بتارم 

هب ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  یـسک  .تسا  رت  فیفخ  یـضعب  رتدـیدش و  بتارم  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  یبتارم  ياراد  تماـما  راـکنا 
هکنیا زا  ّمعا  دـشاب ، یم  نانآ  رکنم  دوشن ، ناشیا  تماما  میلـست  رگا  تسا ، هتخانـش  یهلا  ياهتّجح  ادـخ و  موصعم  ناـیاوشیپ  ناونع 
هبترم .دوش  یم  بوسحم  ّدر  راکنا و  یعون  مه  تلاح  نیا  .دنکن  مه  لوبق  اّما  دنکن  یفن  هکنیا  ای  دـنک  یفن  ار  ناشیا  تماما   ً احیرص

! دنادب دنوادخ  يوس  هب  بّرقت  هلیسو  ار  ناشیا  زا  يّربت  دزروب و  ینمشد  ناشیا  اب  هک  تسا  نیا  رتدیدش 

نیا نوچ  هتبلا  .تسادـخ  دوخ  راکنا  مکح  رد  لاعتم  يادـخ  هدومرف  هب  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  راـکنا  اـهتلاح  نیا  همه 
مالّـسلا مهیلع  همئا  اب  ینمـشد  ًالثم  .تسا  توافتم  رگیدـکی  اب  مه  اهنآ  ماکحا  زا  یـضعب  دـنراد ، توافت  رگیدـکی  اب  راـکنا  بتارم 

يارب شا  هحیبذ  ندروخ  دـشابن و  كاپ  ناتـسرپ  تب  نوچمه  شندـب  دـشاب ، هتـشادن  ناملـسم  مکح  ایند  رد  درف  هک  دوش  یم  ثعاب 
دوجو اب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  نارکنم  لاح  ره  هب  .تسین  یماکحا  نینچ  رت  نییاـپ  بتارم  رد  اـّما  دـشابن و ...  زاـجم  ناناملـسم 

هجرد رد  هک  ییاهتوافت 
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تهج نیمه  زا  دنا و  هدـشن  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  تماما  میلـست  هکنیا  نآ  دنتـسه و  كرتشم  هبترم  کی  رد  دراد ، دوجو  ناشراکنا 
راکنا عقاو  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  راکنا  هکنیا  هب  ناشدوخ  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  دیکأت  هتبلا  .دنـشاب  یم  كرـشم  رفاک و 

(. َنومَلعَی ثیح ال  نم  اوُکَرشَا   ) درادن اهنآ  كرش  رفک و  رد  يریثأت  ناشیا  تلفغ  ای  لهج  اّما  دنشاب ، هتـشادن  هّجوت  ملع و  تسادخ ،
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ 

(1) «. ُءاشَی نَِمل  َِکلذ  َنودام  ُرِفغَی  ِِهب َو  َكَرُشی  نَا  ُرِفغَی  َهللا ال  َّنِا  »

.تسا هدنزرمآ  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  كرش  زا  رتمک  هب  تبسن  .درذگ و  یمن  دوش ، هدیزرو  كرش  وا  هب  هکنیا  زا  دنوادخ 

یّتح زیچ  چـیه  نآ  نودـب  تسا و  زیچ  ره  هدـننک  نیمـضت  هک  تسا  تیـالو »  » و تماـما »  » نیمه نید ، رد  هلأـسم  نیرتمهم  نیارباـنب 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  میلاعت  رگا  .دنک  یمن  ادیپ  نتفای ، قّقحت  يارب  یفاک  تنامـض  زین  تسا  نید  حور  هیاپ و  لصا و  هک  دـیحوت 

، یناطیش تائاقلا  ریثأت  تحت  ناگمه  دندنام و  یمن  یقاب  یسانشادخ  حیحص  ریسم  رد  سانـشادخ  مدرم  زگره  دوبن ، دیحوت  باب  رد 
نورق رد  تسام و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  يدیحوت  بَطُخ  زا  ُرپ  یثیدح  عماوج  هک  نونکا  .دنداتفا  یم  لاعتم  قلاخ  هیبشت  یهارمگ و  هب 
نامه هک  ناـشیا  نیتسار  ناوریپ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  مه  زاـب  تسا ، هتفرگ  رارق  ناملـسم  نارّکفتم  زا  يرایـسب  راـیتخا  رد  هتـشذگ 

دندوبن مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مینک  ضرف  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسا ؛ مک  رایسب  نارگید  تبسن  هب  ناشدادعت  دنتـسه ، یعقاو  نادحوم 
.دنام یمن  یقاب  یعقاو  دحوم  رگید  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نآ  رد  .دندوب  هدومرفن  ار  نانخس  نیا  و 

.دنار یم  كرش  يداو  هب  جراخ و  دیحوت  هریاد  زا  ار  ناسنا  تسا و  نید  ساسا  لصا و  راکنا  تیالو ، تماما و  راکنا  لاح  ره  هب 

ظاحل زا  ایند  رد  ناکرشم  زا  هورگ  نیا  يارب  یحلاصم  ساسا  رب  لاعتم  يادخ  هک  درادن  یلاکشا  چیه  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  هتبلا 
هکنیا 8. دننام  .دشاب  ناسکی  كرتشم و  نانمؤم  ماکحا  اب  تاهج  یضعب  زا  هک  دنک  عضو  ار  یماکحا  نید  رهاظ 
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ًانلع هک  ناملسم  ریغ  ناکرـشم  یلو  تسا ، كاپ  ناشیاهندب  دنـشاب ، هتـشادن  ینمـشد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  رگا  تیالو  نارکنم 
رطاخ هب  ًافرص  دزاس و  یمن  جراخ  ندوب  كرشم  رفاک و  زا  ار  اهنآ  مکح  نیا  .تسین  ناشیارب  یمکح  نینچ  دننک ، یم  راکنا  ار  ادخ 

.تسین ّبترتم  مکح  نیا  رب  يرثا  چیه  ترخآ  رد  دور و  یم  نیب  زا  اهنآ  گرم  اب  هدش و  هداد  رارق  ایند  رد  ییاهتحلصم 

تسا رفاک  ِناملسم  مالّسلا  هیلع  ماما  رکنم 

، دنناد یمن  ناملسم  ریغ  رفاک و  ار  ناشلاوقا  ناضقان  مالّسلا و  مهیلع  همئا  نارکنم  نایعیـش ، نوچ   » هک تفگ  ناوت  یمن  فصو  نیا  اب 
«. دیشک یم  دادترا  داحلا و  هب  نآ  راکنا  ّالا  دوش و  یمن  بوسحم  نامیا  یعطق  يازجا  زا  ییزج  تماما  تیالو و  سپ 

ربارب رد  رفک  نیا  .دنرامـش  یم  رفاک  ار  ناشیا  لاـح  نیع  رد  یلو  دـنناد  یم  ناملـسم  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نارکنم  نایعیـش ، يرآ ؛
اب دناوت  یم  تسا  نامیا  ّدض  هک  يرفک  یلو  دوش ؛ یم  دادـترا  داحلا و  ثعاب  دـشاب ، مالـسا  ّدـض  هک  يرفک  .مالـسا  هن  تسا  نامیا 

.دوش عمج  مالسا 

زا ییزج  تماما  هک  لاح  نیع  رد  سپ  .دوش  یمن  دادـترا  داحلا و  بجوم  رفک  نیا  یلو  دـشاب  رفاـک  تسا  نکمم  ناملـسم  نیارباـنب 
مالسا ماکحا  لومـش  زا  ار  درف  دشاب ، مالـسا  رهاظ  ظفح  اب  رگا  نآ ، راکنا  اّما  تسا ، نآ -  حور  لصا و  هکلب  نامیا -  یعطق  يازجا 

.دزاس یمن  جراخ 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: َلاق ُهَّنَا  ُُهلالَج  َلَج  ِهَّزِعلا  ِّبَر  نَع  ُلیئَربَج  ینَثَّدَح 

ُهلِخُدا یجَجُح ، ِهِدلُو  نِم  ًهَِّمئَالا  َّنَا  یتَفیلَخ َو  ٍِبلاط  یبَا  َنب  َِّیلَع  َّنَا  یلوُسِر َو  يدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  يدـحَو َو  اَنَا  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  َِملَع  نَم 
یتَّصاـخ َو نِم  ُُهتلَعَج  َو  یتَمِعن ، ِهیَلَع  ُتمَمتَا  َو  یتَمارَک ، َُهل  ُتبَجوَا  َو  يراوِج ، َُهل  ُتَحبَا  َو  يوفَِعب ، ِراـّنلا  َنِم  ُُهتیََّجن  َو  یتَمحَِرب ، َهَّنَجلا 

.ُُهتوَعَد یّنِم ، َّرَف  نِا  .ُُهتمِحَر َو  َءاسَا ، نِا  َو  .ُُهتأَدَتبِا .  تَکَـس ، نِا  .ُُهتیَطعَا َو  یَنلَاَس  نِا  .ُُهتبَجَا َو  یناعَد ، نِا  .ُُهتیََّبل َو  ینادان ، نِا  .یتَِصلاخ 
.ُُهتحَتَف یباب ، َعَرَق  نِا  .ُُهتِلبَق َو  ََیِلا ، َعَجَر  نِا  َو 

ًادَّمَُحم َّنَا  دَهشَی  َمل  َِکلِذب َو  َدِهَش  وَا  يدحَو ، انَا  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  دَهشَی  َمل  نَم  َو 
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ِهِدـلُو نِم  َهَِّمئَـالا  َّنَا  دَهـشَی  َمل  َِکلذـِب َو  َدِهَـش  وَا  یتَـفیلَخ ، ٍِبلاـط  یبَا  َنب  َِّیلَع  َّنَا  دَهـشَی  َمل  َِکلذـِب َو  َدِهَـش  وَا  یلوُـسَر ، يدـبَع َو 
عَمسَا َمل  ینادان ، نِا  .ُُهتمَرَح َو  یَنلَاَس ، نِا  .ُُهتبَجَح َو  ینَدَصَق ، نِا  .یُبتُک  یتایِآب َو  َرَفَک  َو  یتَمَظَع ، َرَّغَص  َو  یتَمِعن ، َدَحَج  دَقَف  یجَجُح ،

.ِدیبَعِلل (1) ٍماّلَِظب  اَنَا  ام  .یّنِم َو  ُهُؤازَج  َِکلذ  .ُُهتبَّیَخ َو  یناجَر ، نِا  .ُهَءاعُد َو  بِجَتسَا  َمل  یناعَد ، نِا  .ُهَءاِدن َو 

: دومرف ادخ  هک  درک  ثیدح  میارب  تّزع  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج 

زا نایاوشیپ  دنادب و  نم  هفیلخ  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دنادب و  نم  لوسر  هدنب و  ار  دمحم  دنادب و  یگدنب  هتـساش  ارم  اهنت  هک  یـسک 
شتآ زا  دوخ  شیاشخب  وفع و  ببس  هب  و  مزاس ، یم  تشهب  دراو  شیوخ  تمحر  ببـس  هب  ار  وا  دنادب ، نم  ياهتّجح  ار  وا  نادنزرف 

هب وا  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مزاس ، یم  یمتح  شیارب  ار  دوخ  تمارک  و  دـشاب ، مراوج  رد  ات  مهد  یم  هزاجا  وا  هب  و  مهد ، یم  شتاـجن 
ارم رگا  و.مهد  یم  ار  شباوج  دنز ، ادص  ارم  رگا  هک ) يروط  هب   ) .مهد یم  رارق  مناگدیزگرب  ّصاوخ و  زا  ار  وا  و  مناسر ، یم  مامتا 

مدوخ دهاوخن ،) و   ) دنک توکـس  رگا  .مراد و  یم  اور  ار  شا  هتـساوخ  دیامن ، یتساوخرد  نم  زا  رگا  .منک و  یم  شتباجا  دـناوخب ،
یم ادـص  ار  وا  مدوخ  دـنک ، رارف  نم  دزن  زا  رگا  .مهد و  یم  رارق  شتمحر  دروـم  ار  وا  دـنک ، يدـب  رگا  .منک و  یم  تمعن  هب  ادـتبا 

.میاشگ یم  شیور  هب  ار  نآ  دبوکب ، ارم  رد  رگا  .مریذپ و  یم  ار  وا  ددرگرب ، میوس  هب  رگا  .منز و 

تـسا نم  لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هکنیا  هب  یلو  دـشاب  هتـشاد  لوبق  ار  دـیحوت  ای  دـشابن ، دـیحوت  هب  لئاق  نم  ّتیهولا  رد  هک  یـسک  و 
تداهـش مه  نیا  هب  ای  دهدن ، تداهـش  تسا  نم  هفیلخ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هکنیا  هب  اّما  دـهد  تداهـش  مه  نیا  هب  ای  دـهدن ، تداهش 

ارم تمظع  و  هدرک ، راکنا  ارم  تمعن  یـسک  نینچ  دهدن ، تداهـش  دنتـسه  نم  ياهتّجح  وا  نادـنزرف  زا  نایاوشیپ  هکنیا  هب  اّما  دـهد 
.منک و یم  بوجحم  دوخ  زا  ار  وا  دنک ، دـصق  ارم  رگا  نیاربانب )  ) .تسا هدـیزرو  رفک  نم  ياهباتک  تایآ و  هب  و  هدرمـش ، کچوک 

شخـساپ دناوخب ، ارم  رگا  .مریگ و  یم  هدینـشن  ار  شیادص  دنز ، ادص  ارم  رگا  .مزاس و  یم  شمورحم  دنک ، تساوخرد  نم  زا  رگا 
ار 3.
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.متسین ناگدنب  هب  هدننک  ملظ  نم  .نم و  بناج  زا  تسوا  يازس  نیا  .منک و  یم  دیماان  ار  شدیما  ددنب ، دیما  نم  هب  رگا  .مهد و  یمن 

دـیحوت و هب  داقتعا  درادـن و  لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  یتلزنم  نأش و  چـیه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیـالو  رکنم  هک  دوش  یم  هظحـالم 
دوش یمن  یهلا  تیانع  بلج  ببس  دشاب ، هارمه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  راکنا  اب  رگا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تماما  یّتح  تّوبن و 

ثیدـح دـیآ و  یم  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  همه  تیالو  لوبق  اب  طقف  طقف و  تاکرب  تاریخ و  همه  تشذـگ  هچنآ  قباـطم  و 
.دنک یم  نایب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  تیالو و  لها  يارب  ار  یهلا  تامَعَن  زا  يا  هشوگ  قوف 

دیحوت يرورض  طرش  تیالو ؛

موصعم تشه  نآ ، ِدنس  هلسلس  رد  نوچ  تسا ، فورعم  بهذلا » هلـسلس   » ثیدح مان  هب  هک  تسا  يروهـشم  ثیدح  دروم  نیمه  رد 
روباـشین هب  ورم ، يوـس  هب  هنیدـم  زا  دوـخ  تکرح  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  تسا  یتـقو  هب  طوـبرم  ثیدـح  .دـنراد  رارق 

یمن ام  يارب  یثدـح  يور و  یم  ام  دزن  زا  دـندرک : ضرع  هدیـسر و  ناشیا  تمدـخ  ثیدـح  باحـصا  جورخ ، ماگنه  رد  .دندیـسر 
: دندومرف هدرک  نوریب  نآ  زا  ار  كرابم  رس  دندوب ، هتسشن  هواجک  يور  هک  یلاح  رد  شترضح  و  میوش ؟ دنم  هرهب  نآ  زا  ات  ییامرف 

َنب َِّیلَع  یبَا  ُتعِمَـس  ُلوـقَی : ٍِّیلَع  َنب  َدَّمَُحم  یبَا  ُتعِمَـس  ُلوـقَی : ٍدَّمَُحم  َنب  َرَفعَج  یبَا  ُتعِمَـس  ُلوـُقَی : ٍرَفعَج  َنب  یَـسوم  یبَا  ُتـعِمَس 
َِّیبَنلا ُتعِمَس  ُلوقَی : مالّسلا  مهیلع  ٍبلاط  یبَا  َنب  َِّیلَع  َنینِمؤُملاَریمَا  یبَا  ُتعِمَس  ُلوقَی : ٍِّیلَع  َنب  َنیَسُحلا  یبَا  ُتعِمَـس  ُلوُقَی : ِنیَـسُحلا 
ِتَّرَم اّمَلَف   ) .یباذَع نِم  َنِمَا  ینصِح ، َلََخَد  نَمَف  .ینـصِح  ُهللا  ّاِلا  َهِلا  ال  ُلوُقَی : َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُتعِمَـس  ُلوقَی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.اهِطورُش (1) نِم  اَنَا  .اهِطورُِشب َو  :( اناداَن ُهَلِحاّرلا 

لخاد سک  ره  .تسا  نم  هاگهانپ  هللا » ّالإ  هلإ  ال  : » دومرف لجوزع  يادـخ  هک ): دـندرک  لقن  ناشناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ...)
رد 4. نم  باذع  زا  ددرگ ، نم  هاگهانپ 
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.متسه طیارش  نآ  ءزج  مه  نم  .یطیارش و  اب  اّما  دومرف ): ام  هب  دنلب  يادص  اب  دش ، رود  ناشیا  بکرم  یتقو  و   ) .تسا ناما 

دیحوت عقاو  رد  دـشاب و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  اب  هارمه  هک  دوب  دـهاوخ  یهلا  باذـع  زا  هدـنهد  تاجن  یتقو  دـیحوت  هملک  سپ 
: دراد دیحوت  هملک  هک  دراد  ار  يرثا  نامه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  اذل  .ددرگ  یم  قّقحم  تروص  نیا  رد  طقف  صلاخ 

نَع َلـیئَربَج ، نَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  مالّـسلا ، مهیلع  ٍِبلاـط  یبَا  ِنب  ِِّیلَع  نَع  ِِهئاـبآ ، نَع  ِهـیبَا ، نَـع  اـضِّرلا ، ِنَـع 
نِم َنِمَا  ینصِح ، َلَخَد  نَمَف  .ینـصِح  ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِِّیلَع  ُهَیالِو  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  ُلوقَی  َلاق : ِمَلَقلا  ِنَع  ِحوَّللا ، نَع  َلیفارـِسا ، نَع  َلیئاکیم ،

.یباذَع (1)

: دومرف لجوزع  يادـخ  هک  دـندرک  لقن  ملق  زا  حول ، زا  لیفارـسا ، زا  لیئاکیم ، زا  لیئربج ، زا  مالّـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  اـضر  ماـما 
.تسا ناما  رد  نم  باذع  زا  ددرگ ، نم  هاگهانپ  لخاد  سک  ره  .تسا  نم  هاگهانپ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترضح  تیالو 

نیمـضت لاعتم و  يادـخ  دـیحوت  حور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  اریز  .دـننک  یم  قیبطت  رگیدـکی  اب  ًـالماک  قوف  ثیدـح  ود 
یسک رگا  یلو  .تسین  هتفریذپ  شدیحوت  دشابن  تیالو  لها  رگا  یلو  دشاب  دیحوت  لها  ًارهاظ  یـسک  تسا  نکمم  .تسا  نآ  هدننک 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تّوبن و  هب  مه  تسا و  هتفریذپ  شدـیحوت  مه  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  لها  یتسار  هب 
تّوبن دیحوت و  ساسا  حور و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  اریز  .تسا  هدرک  رارقا  .لس  هلآ و  هیلع و 

: رصاعم رعاش  لوق  هب  اذل  .دشاب  یم 

(2) تسا هللا  ّیلو  یلع  کی  نتفگ  رد  هس  ره  تماما  ّتوبن و  دیحوت و 

.یبلق داقتعا  نودب  ندروآ  نابز  هب  اهنت  هن  تسا  یبلق  رواب  داقتعا و  اجنیا  رد  نتفگ  زا  روظنم  هّتبلا 

ناشدوخ نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّیفرعم 

نینچ ار  ناشدوخ  ناشیا  .دوشن  دوخرب  ترـضح  ییاقآ  تیالو و  میلـست  دـناوت  یمن  دسانـشب ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  لقاع  ناسنا 
.ن : دننک یم  یفّرعم 
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ُِدئاق اَنَا  .ٍِفئاخ َو  ِّلُک  ُنَمأَم  ٍفیعَـض َو  ِّلُک  ُاَـجلَم  اـَنَا  .ِلـِمارَالا َو  ُجوَز  ِنیکاـسَملا َو  َو  یماـتَیلاُوبَا ، اـَنَا  َو  يدَـتهُملا ، اـَنََا  يداـهلا ، اـَنَا 
اَنَا .ُهُدَـی َو  ُقِداّصلا َو  ُُهناـِسل  ِهللا َو  ُنیَع  اـَنَا  .يوقَّتلا َو  ِهللا  ُهَِملَک  یقثُولا َو  ِهللا  ُهَورُع  اـَنَا  .ُنیتَملا َو  ِهللا  ُلـبَح  اـَنَا  َو  ِهَّنَجلا .] َیِلا   ] ِنینِمؤُملا

ِهَمحَّرلِاب َو ِهِدابِع  یلَع  ُهَطوسبَملا  ِهللا  ُدَـی  اـَنَا  (1) َو  «. ِهللا ِبنَج  یف  ُتطَّرَف  اـم  یلَع  یترـسَح  اـی  ٌسفَن  َلوقَت  نَا  : » ُلوـُقَی يذَّلا  ِهللا  ُبنَج 
ّاِلا اذـه  ُرِکُنی  .ِهِقلَخ ال  یلَع  ُُهتَّجُح  ِهِِضرَا َو  یف  ِهِِّیبَن  ُّیِـصَو  ّینَِال  .ُهُّبَر  َفَرَع  دَـقَف  یّقَح ، َفَرَع  ینَفَرَع َو  نَم  .ٍهَّطِح  ُباب  اـَنَا  .ِهَرِفغَملا َو 

(2) .ِِهلوُسَر یلَع  ِهللا َو  یَلَع  ٌّدار 

ناوتان و ره  هانپ  نم  .متـسه و  نانز  هویب  رهوش  ناگراچیب و  نامیتی و  ردپ  نم  .متـسه و  هدش  تیاده  نم  .متـسه  هدننک  تیادـه  نم 
هریگتـسد نم  .متـسه و  دـنوادخ  مکحم  نامـسیر  نم  .متـسه و  تشهب ) يوس  هب   ) نانمؤم ربهار  نم  .متـسه و  یناسرت  ره  هاـگمارآ 

: دومرف هک  متسه  ادخ  يولهپ  نم  .متسه و  وا  تسد  وا و  يوگتسار  نابز  ادخ و  مشچ  نم  .متسه و  ادخ  ياوقت  هملک  ادخ و  نئمطم 
هیاس شناگدنب  رـس  رب  هک  متـسه  ادخ  تسد  نم  و  ادخ »! يولهَپ  هب  تبـسن  نم  ندرک  یهاتوک  رب  سوسفا  دـیوگن : یـسک  هکنیا  ات  »

هتخانـش ار  شراـگدرورپ  دسانـشب ، ارم  ّقح  ارم و  سک  ره  .متـسه  ناـهانگ  شزرمآ  رد  نم  .تسا و  هدرتـسگ  ار  ترفغم  تمحر و 
یم در  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یسک  زج  ار  تقیقح  نیا  .متسه  شقلخ  رب  وا  تّجح  وا و  نیمز  رد  ادخ  ربمایپ  ّیـصو  نم  اریز  .تسا 

.دنک یمن  راکنا  دنک ،

.تسوا و يوـلهپ  دـنیوگ  یم  دـشاب ، کـیدزن  ناـسنا  هب  رایـسب  رایـسب  يزیچ  یتـقو  اذـل  تـسا و  ناـسنا  يوـلهپ  ياـنعم  هـب  بـنَج » »
هدـش و هدـناوخ  هللا » بنج   » مان هب  لاـعتم  يادـخ  هب  داـیز  بّرقت  راـبتعا  هب  تسادـخ ، قولخم  هدـنب و  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هداد حیـضوت  ًالبق  هتفر  راک  هب  قوف  ثیدـح  رد  هک  يریباعت  هّیقب  .دوش  یم  بوسحم  دـنوادخ  ّقح  رد  یهاتوک  وا ، ّقح  رد  یهاتوک 
مالّـسلا و هیلع  ماما  تفرعم  نودـب  راگدرورپ  تفرعم  هک  تسا  نامه  مینک  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  هک  یمهم  هتکن  .تسا  هدـش 

.8 .تسوا لوسر  ادخ و  راکنا  تقیقح  رد  ناشیا  ّقح  مالّسلا و  هیلع  ماما  راکنا  اریز  .درادن  ناکما  ناشیا  ّقح 

158 ص :

.56 (/ 39  ) رمز - 1
رابخالا ص 17و18. یناعم  - 2
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يرادنید رد  يّربت  یّلوت و  شقن  لصف 3 :

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رطاخ  هب  ضغب  ّبح و  نامیا : تقیقح 

هراشا

لامعا نیاربانب  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  میلـست  دـّبعت و  مالـسا ، حور  نید و  تقیقح  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ثحاـبم  رد 
یم تهج  نیمه  زا  .دروآ  دوجو  هب  هدـننک  تدابع  رد  ار  تلاح  نیمه  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  بولطم  رثا  دـهاوخب  رگا  يدابع 

، هتـساوخ ادخ  هکنانچنآ  ار  هدـنب  ات  دـنا  هدـش  عضو  نآ  يارب  یگمه  تاکز و ...  جـح ، هزور ، زامن ، دـننام  تادابع  هک  تفگ  ناوت 
دننام تسرد  دنتـسه ؛ یـشیامن  ًافرـص  هدوب و  حور  دقاف  دـشاب ، هتـشادن  ار  يرثا  نینچ  هک  یتروص  رد  دـننادرگ و  وا  دـبع  میلـست و 

، دوش یمن  طوبرم  وا  يرهاظ  لکش  هب  یمدآ  ندوب  ناسنا  .دنرادن  تیناسنا  زا  يا  هرهب  یلو  دنتسه  ناسنا  لکش  هب  هک  ییاهکـسورع 
.دهد یم  وا  دبلاک  هب  ار  تیناسنا  شزرا  هک  تسا  ناسنا  حور  نیا 

دنوادخ ربارب  رد  یکچوک  تدابع : حور 

، دـشابن راگدرورپ  هب  میلـست  يور  زا  هک  یلامعا  دـشاب و  یم  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  دـّبعت  میلـست و  تاداـبع ، حور  بیترت  نیا  اـب 
شلامعا همه  یهابت  ثعاب  دوش ، ادیپ  بجُع »  » تلاح هدننک  تدابع  رد  رگا  اذل  .تسا و  ناج  نودب  یمـسج  حور و  نودب  يدـبلاک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .ددرگ  یم 

159 ص :
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.َکَلَه (1) َبجُعلا  ُهَلَخَد  نَم 

.ددرگ یم  هابت  شنامیا ) ، ) دوش يدنسپدوخ  هب  التبم  سک  ره 

هدرک ادیپ  ادخ  هب  بّرقت  دوخ  نامگ  هب  هک  یلاح  رد  دنا  هدش  رود  ادـخ  زا  يدابع  لامعا  نیمه  ماجنا  اب  هک  ییاهناسنا  دنرایـسب  هچ 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنا !

ُهُـسفَن ُبَعتَتَف  َِیلایَّللا  َِیل  ُدَّجَهَتَیَف  ِهِداسَو  ِذیَذل  ِهِداقُر َو  نِم  ُموُقیَف  یتَدابِع  یف  ُدِهَتجَی  نَِمل  َنینِمؤُملا  َيِدابِع  نِم  َّنِا  : ... . َّلَجَوَّزَع ُهللا  َلاق 
َول .اهیَلَع َو  ٌئراز  ِهِسفَِنل  ٌِتقام  َوُه  ُموُقَیَف َو  ُِحبُصی  یّتَح  ُمانَیَف  .ِهیَلَع  ًءاقبِا  َُهل َو  یّنِم  ًارَظَن  ِنیَتَلیَّللا ، َهَلیَّللا َو  ِساعُّنلِاب  ُُهبِرـضَاَف  یتَدابِع ، یف 

ُهُکالَه ِهیف  ام  َِکلذ  نِم  ِهیتأَیَف  ِِهلاـمعَِاب  ِهَنتِفلا  َیِلا  ُبجُعلا  ُهُرِّیَُـصیَف  َکـِلذ  نِم  ُبجُعلا  ُهَلَخَدـَل  یتَداـبِع ، نِم  ُدـیُری  اـم  َنَیب  ُهَنَیب َو  یّلَُخا 
ُهَّنَا ُّنُظَی  َوُه  َِکلذ َو  َدنِع  یّنِم  ُدَعابَتَیَف  ِریصقَّتلا  َّدَح  ِِهتَدابِع  یف  َزاج  َنیِدباعلا َو  َقاف  دَق  ُهَّنَا  َّنُظَی  یّتَح  ِهِسفَن  نَع  ُهاضِر  ِِهلامعَِاب َو  ِِهبجُِعل 

.ََّیِلا (2) ُبَّرَقَتَی 

رتسب باوخ و  زا  دنک ، یم  دایز  ششوک  نم  یگدنب  هار  رد  هک  یسک  دراد  دوجو  نم  نمؤم  ناگدنب  زا  دومرف . ... : لجوزع  يادخ 
روجنر هتـسخ و  نم  تدابع  هار  رد  هک  دح  نآ  ات  دنک  یم  يرپس  يراد  هدنز  بش  يرادیب و  هب  ار  اهبـش  دزیخ و  یمرب  دوخ  ریذـپلد 

حبص ات  هجیتن  رد  .مرب  یم  باوخ  هب  ار  وا  بش  ود  یکی  یگدنب ، ریسم  رد  وا  نتشاد  هگن  یقاب  وا و  هب  فطل  رطاخ  هب  نم  .ددرگ  یم 
هب ار  وا  رگا  هک ) تسا  نیا  تقیقح   ) یلو .دـنک  یم  شنزرـس  ار  دوخ  تسا و  تحاراـن  شدوـخ  زا  دزیخ  یمرب  یتـقو  دـباوخ و  یم 

هتفیرف ثعاب  بجع  دوش و  یم  بجُع  هب  التبم  اهتدابع  نامه  رطاـخ  هب  دـنک ، یگدـنب  ارم  شلیم  قباـطم  اـت  مراذـگاو  شدوخ  لاـح 
زا لاحـشوخ و  شلامعا  هب  تبـسن  اریز  .دوش  یم  هابت  شناـمیا )  ) ندـش هتفیرف  نیا  رثا  رد  ددرگ و  یم  شلاـمعا  هب  تبـسن  وا  ندـش 

هدرکن یهاتوک  چـیه  شا  یگدـنب  رد  هتفای و  يرترب  ناگدـننک  تدابع  همه  رب  دـنک  یم  ناـمگ  هک  اـجنآ  اـت  تسا  دونـشخ  شدوخ 
.4 .دنک یم  ادیپ  بّرقت  نم  هب  دوخ  نامگ  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رود  نم  زا  تروص  نیا  رد  .تسا و 

160 ص :
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هاگـشیپ هب  ناـسنا  بّرقت  ثعاـب  هکنآ  ياـج  هب  درواـین ، رد  رتـشیب  میلـست  هب  ادـخ  ّتیدوبع  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  يداـبع ، لاـمعا  رگا 
یم رتهب  بوخ  راک  کی  زا  ادـخ  دزن  هانگ  کی  یهاگ  هک  تساـجنیا  .دوش  یم  ادـخ  ياـضر  زا  وا  يرود  ببـس  ددرگ ، راـگدرورپ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوش !

.َُکبِجُعت (1) ٍهَنَسَح  نِم  ِهللاَدنِع  ٌریَخ  َكُؤوُسَت  ٌهَئِّیَس 

.ددرگ تدوخ ) زا   ) وت يدونشخ  ثعاب  هک  یبوخ  راک  زا  تسا  رتهب  دنوادخ  دزن  دنک ، نیگمغ  تحاران و  ار  وت  هک  یتشز  راک 

درذگب و شریصقت  رس  زا  ات  دزادنا ، یم  ادخ  هاگشیپ  هب  عّرـضت  هبوت و  هب  ار  وا  دوش ، تحاران  شنداد  مجنا  زا  ناسنا  هک  یتشز  راک 
یضار و دوخ  زا  دروآ و  بجع  هب  ار  ناسنا  هک  یبوخ  راک  یلو  .تسا  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  میلست  یگدنب و  قادصم  تلاح  نیمه 
ار دوخ  دـنوادخ  ربارب  رد  رگید  دـنک ، هولج  گرزب  دوخ  دزن  ناسنا  ردـق  ره  دـنک و  یم  هدـنز  ار  ّتینانا  حور  وا  رد  دزاس ، رورـسم 

.دیامن یم  رود  یگدنب  تقیقح  زا  ار  وا  نیا  دنیب و  یمن  راوخ  کچوک و 

نامرف عیطم  ادخ و  میلـست  ار  ناسنا  هک  تسا  تدابع  یتقو  اهنیا  تسین ، يدابع  لامعا  نداد  ماجنا  ادخ ، یگدنب  كالم  رایعم و  سپ 
زاب درب ، یم  نیب  زا  وا  رد  ار  یگدـنب  حور  هک  یبوخ  راک  ماجنا  زا  ار  دوخ  نمؤم  هدـنب  ادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنادرگ و  وا 

بجُع هب  ـالتبم  وا  هک  دـنک  یم  يراـک  اذـل  دـهاوخ و  یم  ار  دوخ  نمؤم  هدـنب  ریخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ادـخ  راـک  نیا  .دراد  یم 
یتسرپرـس تیـالو و  تحت  ار  دوـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیا  و  دوـش ؛ یم  ناـنمؤم  لـماش  طـقف  دـنوادخ  تیاـنع  نیا  هّتبلا  .ددرگن 
تحلـصم یـسک  ره  زا  رتهب  دنوادخ  هک  دنراد  نیقی  اهنآ  دـنا ، هدرپس  وا  تسد  هب  ار  شیوخ  حالـص  رایتخا و  هداد ، رارق  راگدرورپ 

یّصاخ ّتیمها  ادخ  ياضق  هب  ندوب  یضار  هلأسم  هک  تساجنیا  .دهد  یمن  ماجنا  ناشحالـص  ریخ و  هب  زج  يراک  دناد و  یم  ار  اهنآ 
ریخ هب  دنیبب  هک  یـشوخان  ای  یـشوخ  ره  دریذپب ، ار  شراگدرورپ  یتسرپرـس  تیالو و  رگا  هک  دناد  یم  نمؤم  هدـنب  .دـنک  یم  ادـیپ 

رد 3. يّرش  تسوا و 

161 ص :
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسین  نآ 

ّینِاَف .ِنِمؤُملا  َيِدبَع  نِم  ََّیِلا  َّبَحَا  ًاقلَخ  ُتقَلَخ  ام  َنارمِع ، ِنب  یَسوم  ای  مالّـسلا : هیلع  َنارمِع  ِنب  یَـسوم  یِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَحوَا  امیف 
ِربصَیلَف .يدبَع  ِهیَلَع  ُحَلـصَی  اِمب  ُمَلعَا  اَنَا  .َُهل َو  ٌریَخ  َوُه  اِمل  َُهل  ٌّرَـش  َوُه  ام  ُهنَع  يوزَا  .َُهل َو  ٌریَخ  َوُه  اِمل  ِهیفاُعا  .َُهل َو  ٌریَخ  َوُه  اِمل  ِهیلَتبَا  امَّنِا 

.يرمَا (1) َعاطَا  یئاضِِرب َو  َلِمَع  اِذا  يدنِع ، َنیقیِّدِّصلا  ِیف  ُهُبتکَا  یئاضَِقب ، َضرَیل  َو  یئامعَن ، رُکشَیل  َو  یئالَب ، یلَع 

دزن هک  یقولخم  نم  نارمع ، نب  یـسوم  نیا  تسا : هدمآ  نینچ  درک ، یحو  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هب  لجوزع  يادـخ  هچنآ  رد 
ریخ هچنآ  تهج  هب  مزاس  یم  راتفرگ  التبم و  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  نیاربانب  .ما  هدرکن  قلخ  دـشاب ، نم  نمؤم  هدـنب  زا  رتبوبحم  نم 
نآ رد  وا  ریخ  هچنآ  تهج  هب  تسوا ، ررـض  هب  ار  هچنآ  .تسا و  نآ  رد  وا  ریخ  هچنآ  تهج  هـب  مراد  یم  فاـعم  و  تـسا ، نآ  رد  وا 
رب دـیاب  سپ  تسا ، نـینچ  هـک  لاـح  .مـناد  یم  ار  دوـخ  هدـنب  لاـح  حالـص  یـسک ، ره  زا  رتـهب  نـم  .مراد و  یم  رود  يو  زا  تـسا ،

نیقیدص هلمج  زا  ار  وا  ات  دشاب  یـضار  نم  مکح  هب  درازگرکـش و  ارم  ياهتمعن  دـنک و  ربص  مدروآ ، شیپ  شیارب  هک  ییاهیراتفرگ 
.دنک تعاطا  نم  نامرف  زا  دنک و  لمع  مدنسپ  نم  هچنآ  هب  رگا  مسیونب ، دوخ  دزن  رد 

هزاجا دنک و  یم  هرادا  يوحن  نیرتهب  هب  ار  وا  هک  شنامیا  اب  هدـنب  ّقح  رد  دـنوادخ  یتسرپرـس  و  تیالو »  » لامِعا قادـصم  تسا  نیا 
.دشاب بوخ  ياهراک  يدابع و  لامعا  ماجنا  ریسم ، نآ  رهاظ  هک  دنچ  ره  دریگب ، رارق  تسین  شحالص  هک  يریسم  رد  دهد  یمن 

نمؤم هدنب  ّقح  رد  یهلا  تیالو  لامعِا 

شلیم قباطم  هچ  هدیدنـسپ -  شیارب  وا  هچنآ  هب  دـشاب و  وا  هاگـشیپ  میلـست  ناسنا  هکنیا  رد  دوش  یم  هصالخ  ادـخ  یگدـنب  نیاربانب 
نیمه زا  زین  صخـش  ندوب  نمؤم  تسا و  هتفریذپ  ار  هللا » هیالو   » ًاعقاو یـسک  نینچ  .دـشاب  دونـشخ  یـضار و  فلاخم -  هچ  دـشاب و 

.7: ددرگ یم  صّخشم  یگژیو 

162 ص :
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َدَرَو امیف  اضِّرلا  ِهِّلل َو  ِمیلـسَّتلِاب  َلاق : ٌنِمُؤم ؟ ُهَّنَِاب  ُنِمؤملا  ُمَلعَی  ٍءیَـش  ِّيََاـِب  َُهل : ُتُلق  َلاـق : مالّـسلا  هیلع  ِهللاِدـبَع  یبَا  نَع  ُهَرَکَذ ، نَّمَع  ... 
.ٍطَخَس (1) وَا  ٍرورُس  نِم  ِهیَلع 

هب تبـسن  ندوب  میلـست  زا  دومرف : تسا ؟ نمؤم  هک  دـنادب  اجک  زا  نمؤم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : يوار  ... 
.فلاخم هچ  دشاب و  شلیم  قباطم  هچ  دیآ  یم  شیپ  شیارب  هچنآ  هب  تبسن  يدونشخ  دنوادخ و 

هدننک تدابع  حور  رد  يرثا  نینچ  دـیاب  دنـشاب ، ادـخ  تدابع  ًاعقاو  رگا  تادابع ، همه  دوش  یم  صّخـشم  ناسنا  يارب  هک  تساجنیا 
هب یـضار  هکنیا  يوس  هب  ار  صخـش  دنوش ، ماجنا  تسادخ  ياضر  دروم  هک  هنوگ  نآ  رگا  جـح و ...  هزور و  زامن و  .دنـشاب  هتـشاد 

اضر و دوخ  شیپ  زا  یهلا  طخـس  اضر و  ربارب  رد  ناـمیا  اـب  هدـنب  .دـنهد  یم  قوس  دـشاب  وا  یتیاـضران  زا  یـضاران  ادـخ و  ياـضر 
ّبح و ردـق  ره  .تسا  رّفنتم  دراد ، تهارک  شیارب  ادـخ  هچنآ  زا  دراد و  تسود  ددنـسپ ، یم  شیادـخ  هک  ار  هچنآ  درادـن ؛ یطخس 

تحت ام  ثیداحا  رد  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  دـنم  هرهب  ناـمیا  زا  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب ، یهلا  ضغب  ّبح و  رب  قبطنم  ناـسنا  ضغب 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدمآ  هللا » یف  ضغبلا  هللا و  یف  ّبحلا   » ناونع

َمعَط ٌلُجَر  ُدِـجَی  .َِکلذـِب َو ال  اـِّلا  ِهللا  ِهَیـالِو  ُلاـُنت  ـال  هَّنِاَـف  .ِهللا  ِیف  ِداـع  .ِهللا َو  ِیف  ِلاو  .ِهللا َو  ِیف  ضِغبَا  .ِهللا َو  ِیف  ِببحَا  ِهللاِدـبَع ، اـی 
(2)  . ...َِکلذَک َنوکَی  یّتَح  ُهُمایص ، ُُهتالَص َو  تَُرثَک  نِا  َو  ِنامیالا ،

ادخ هار  رد  تا  ینمـشد  یتسود و  .شاب و  هتـشاد  رّفنت  وا  رطاخ  هب  .شاب و  هتـشاد  تسود  وا  رطاخ  هب  ادخ و  هار  رد  ادـخ ، هدـنب  يا 
یمن ار  نامیا  معط  دشاب ، دایز  شا  هزور  زامن و  دنچ  ره  یناسنا ، چیه  .دیآ و  یمن  تسد  هب  هار  نیا  زا  زج  ادـخ  تیالو  اریز  .دـشاب 

.دشاب نینچ  هکنآ  رگم  دشچ 

نامیا هجرد  رایعم  دنوادخ ؛ يارب  ضغب  ّبح و 

.ق دشاب ، هتشاد  تسود  وا  رطاخ  هب  ادخ و  هار  رد  ناسنا  هکنیا  ینعی  هللا » یف  ّبحلا  »

163 ص :
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هتـشاد تسود  تسادخ ، بوبحم  هک  لیلد  نیا  هب  دراد ، تسود  ادخ  هک  ار  يزیچ  یـسک و  دـشاب ، ادـخ  رطاخ  هب  شیاهیتسود  همه 
هب دراوم  همه  رد  وا  ینمـشد  یتسود و  دیایب ، شدب  تسادخ ، ضوغبم  هکنیا  رطاخ  هب  تسادخ ، ضوغبم  هچنآ  زا  نینچمه  و  دشاب ؛

تـساوخ درادن ، يا  هدارا  وا  ربارب  رد  دوخ  شیپ  زا  هتـسناد و  دوخ  تسرپرـس  ّیلو و  ار  ادخ  عقاو  رد  یـسک  نینچ  .دشاب  ادخ  رطاخ 
چیه تلاح  نیا  زا  یـسک  رگا  .تسا  نامیا  حور  نیا  .دهاوخ  یمن  دهاوخ ، یم  وا  هچنآ  زج  هدرک و  یناف  ادـخ  تساوخ  رد  ار  دوخ 
نینچ رگا  یتدابع ، ره  ماجنا  .دشاب  تادابع  ریاس  هزور و  زامن و  لها  هک  دنچ  ره  دـشچ ، یمن  ار  نامیا  هزم  دـشاب ، هتـشادن  يا  هرهب 

یم هولج  هزم  یب  شحور  هقئاذ  رد  نامیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دیـشچ و  دـهاوخ  ار  نامیا  معط  دروآ ، دوجو  هب  ناـسنا  رد  ار  یتلاـح 
هجرد راـیعم  ادـخ  هار  رد  ضغب  ّبح و  نیارباـنب  .تسوا  رد  هللا » یف  ضغب   » و هللا » یف  ّبح   » هزادـنا هب  سک  ره  ناـمیا  هـجرد  .دـنک 

، تسه ناـمیا  ءزج  ضغب  ّبح و  اـیآ  هک  دـش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـقو  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یم  ناـمیا 
: دندومرف

(1) ُضُغبلا !؟ َّبُحلا َو  ّاِلا  ُنامیالا  ِلَه  َو 

!؟ دشاب یم  ضغب  ّبح و  زج  يزیچ  نامیا  ایآ 

زا هک  تسا  نیا  تعاط  حور  .دـنک  یم  ار  وا  ینامرفان  ای  تعاطا  هک  یـسک  هب  تبـسن  تسا  ناسنا  ترفن  ای  هقـالع  لاـمعا  همه  حور 
ناشن دریذـپ ، تروص  هللا » یلا  هبرق   » دـصق هب  دـیاب  تاداـبع  هکنیا  .دوش و  ماـجنا  وا  رما  لاـثتما  رطاـخ  هب  دـنوادخ و  هب  هقـالع  يور 

هب لامعا  نتشاد  یفنم  ای  تبثم  شزرا  سپ  .تسا  دنوادخ  هب  تبسن  ضغب  ترفن و  مه  تیصعم  حور  .تسا و  تقیقح  نیمه  هدنهد 
.ددرگ یم  رب  ضغب  ّبح و  نیمه 

ناـسنا رد  یـضغب  ّبح و  نینچ  رگا  سپ  .تسا  نید  ساـسارب  ضغب »  » و ّبح »  » نیمه مالّـسلا  مهیلع  همئا  دزن  رد  يرادـنید  كـالم 
.5: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .درادن  نید  زا  يا  هرهب  چیه  دشابن ،

164 ص :
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.َُهل (1) َنید  الَف  ِنیّدلا  یَلَع  ضِغُبی  َمل  ِنیّدلا َو  یَلَع  َّبُِحی  َمل  نَم  ُّلُک 

.درادن نید  دشاب ، هتشادن  نید  ساسارب  ضغب  ّبح و  سک  ره 

.تسوا ینید  ضغب  ّبح و  هزادنا  هب  سک  ره  رد  يرادنید  نازیم 

وا نمشد  اب  ینمشد  ادخ و  تسود  اب  یتسود 

وا ضوغبم  اـی  ادـخ  بوبحم  یناـسک  هچ  وا و  ضوغبم  يزیچ  هچ  تسادـخ و  بوـبحم  يزیچ  هچ  دـید  دـیاب  تسا ، نینچ  هک  لاـح 
هک یسک  ار  لاؤس  نیمه  .دنزب  کحم  هلیسو  نآ  هب  ار  دوخ  نامیا  دناوتب  دسانشب و  ار  یهلا  ياهضغب  ّبح و  روحم  ناسنا  ات  دنتسه ،

یتسود هک  منادب  اجک  زا  دوب : نیا  شلاؤس  .دیسرپ  ناشیا  زا  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  بطاخم  یلبق  ثیدح  رد 
رد ترضح  منک ؟ ینمشد  وا  اب  ات  تسیک  وا  نمـشد  و  منک ؟ یتسود  وا  اب  ات  تسیک  ادخ  تسود  و  هدوب ؟ ادخ  هار  رد  ما  ینمـشد  و 

: دندومرف هدرک و  هراشا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  خساپ ،

َكُوبَا ُهَّنَا  َول  َو  اذه ، َّوُدَع  ِداع  .َكَِدلَو َو  َکیبَا َو  ُِلتاق  ُهَّنَا  َول  َو  اذه ، َِّیلَو  ِلاو  .ِهِداعَف  ِهللا ، ُّوُدَع  اذه  ُّوُدَـع  .ِِهلاوَف َو  ِهللا ، ُِّیلَو  اذـه  ُِّیلَو 
.َكَُدلَو (2) وَا 

.شاب نمشد  وا  اب  سپ  تسادخ ، نمشد  ناشیا  نمشد  .نک و  یتسود  وا  اب  سپ  تسادخ ، تسود  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسود 
دنچ ره  نک ، ینمشد  ناشیا  نمشد  اب  .دشاب و  تدنزرف  ردپ و  هدنشک  هک  دنچ  ره  نک  یتسود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسود  اب 

.دشاب تدنزرف  ای  تردپ  هک 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  هب  دوخ  ّتبحم  هجرد  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ناـمیا  دـناوت  یم  ناـسنا  .یهلا و  ضغب  ّبح و  روحم  تسا  نیا 
.دسانشب ناشیا ، نانمشد  هب  تبسن  ضغب  ناشیا و  ناتسود 

دنوادخ تاذلاب  بوبحم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها 

تایاور قباطم  هک  دشاب  هتشاد  هّجوت  بلطم  نیا  هب  دیاب  دشاب ، وا  هار  رد  ادخ و  يارب  شیاهینمشد  اهیتسود و  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
.ق لقن  یّنس  هعیش و  هک  یناوارف 

165 ص :
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ادخ قلخ  نیرتبوبحم  هک  دهد  یم  ناشن  ناونع  نیمه  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  صخش  ادخ  بیبح  دنا ، هدرک 
هک دنتـسه  ترـضح  نآ  تیب  لها  ناشیا  لابند  هب  .تسا و  هداد  دوخ  هب  صاصتخا  ار  هللا » بیبح   » بقل هک  تسا  ناشیا  ادـخ  رظن  زا 

یهلا ناگدیزگرب  هدیزگرب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیا  دش  نایب  ًالبق  هک  روط  نامه  .دنتـسین و  ادج  ناشیا  زا  یگژیو  نیا  رد 
طابترا رطاخ  هب  تسادخ ، بوبحم  رگید  يزیچ  ای  یسک  رگا  هک  انعم  نیا  هب  .دنتسه  ادخ  ياهبوبحم  اهنت  اهنیا  تقیقح  رد  دنتسه و 

لآ  » ترایز رد  .تسین  بوبحم  ادـخ  دزن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  شباـستنا  زا  رظن  فرـص  هن  رگ  و  تسا ؛ ناـشیا  اـب  شلاـصّتا  و 
: میناوخ یم  نینچ  هجرف -  یلاعت  هللا  لّجع  لصع  ماما  زا  لوقنم  سی - »

.ُُهلهَا (1) َوُه َو  ّاِلا  َبیبَح  ال  ُُهلوُسَر ؛ ُهُدبَع َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدِهُشا ...  ّینَا  َيالوَم  ای  َكُدِهُشا 

هداتـسرف هدـنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیا  هب  مهد ...  یم  تداهـش  نم  هک  نـم  يـالوم  يا  مریگ  یم  دـهاش  ار  وـت 
.تسین وا  تیب  لها  وا و  زج  یبوبحم  تسوا ؛

ریبعت نیا  هب  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  رد  تقیقح  نیا  .تسا  هدـیرفآ  ناشیا  هب  ّتبحم  رطاـخ  هب  ار  رگید  ياـهزیچ  همه  لاـعتم  يادـخ 
: تسا هدمآ 

ًهَئیضُم َو ال ًاسمَـش  ارینُم َو ال  ًارَمََق  ًهَّیِحدَم َو ال  ًاضرَا  ًهَِّینبَم َو ال  ًءامَـس  ُتقَلَخ  ام  ّینِا  یتاومَـس ، َناّکُـس  ای  یتَِکئالَم َو  ای  َّلَجَوَّزَع : َلاقَف 
نَم ِّبَر َو  ای  ُلیئَربَج : ُنیمَالا  َلاقَف  .ِءاسِکلا  َتحَت  مُه  َنیذَّلا  ِهَسمَخلا  ِءالُؤه  ِهَّبَحَِمل  ّاِلا  يرجَی ، ًارَحب  يرـسَت َو ال  ًاکَلَف  ُروُدَـی َو ال  ًاـکَلَف 

(2) .اهُوَنب اُهلَعب َو  اهُوبَا َو  ُهَمِطاف َو  مُه  .َِهلاسِّرلا َو  ُنِدعَم  ِهَُّوُبنلا َو  تیب  لها  مُه  َّلَجَوَّزَع : ُهللا  َلاقَف  ءاسِکلا ؟ َتحَت 

هام يا و  هدش  هدیـشک  نیمز  يا و  هدش  هتخاس  نامـسآ  نم  نم ، ياهنامـسآ  نینکاس  يا  نم و  ناگتـشرف  يا  دومرف : لجوزع  يادخ 
هب ّتبحم  رطاخ  هب  رگم  مدرکن  قلخ  ییراج  يایرد  یتکرح و  رد  یتشک  يا و  هدنخرچ  کلف  يا و  هدنـشخرد  دیـشروخ  ینـشور و 

.م لیئربج  .دنتسه  ءاسک  ریز  هک  رفن  جنپ  نیا 

166 ص :

یسربط ج 2 ص 317. جاجتحا  - 1
.ملاوع زا  لقن  هب  قحلا ج 2 ص 556  قاقحا  - 2
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.دنتسه تلاسر  همشچرس  تّوبن و  تیب  لها  اهنیا  دومرف : لجوزع  يادخ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ءاسک  ریز  نم ، راگدرورپ  يا  دیـسرپ :
.شنادنزرف شرهوش و  شردپ و  همطاف و  زا : دنترابع  اهنیا  و 

.دنا هدش  قلخ  ناشیا  هب  ّتبحم  رطاخ  هب  رگید  تاقولخم  دنتسه و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ  ياهبوبحم  اهنت  تفگ  ناوت  یم  سپ 
ناونع هب  هک  تسا  نامه  نیا  .دوش  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رطاـخ  هب  ضغب  ّبح و  هللا ، یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح  روحم  نیارباـنب 

: تسا هدش  یفّرعم  میرک  نآرق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  رجا 

(1) یبرُقلا .» ِیف  َهَدَوَملا  ّاِلا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلَاسَا  ُلق ال  »

.مناکیدزن رطاخ  هب  تّدوم  رگم  متسین  يدزم  راتساوخ  امش  زا  متلاسر  ماجنا  رطاخ  هب  ربمایپ :) يا   ) وگب

رظن فرص  یبلق  رما  رب  هک  ّتبحم »  » فالخرب دوش ؛ یم  قالطا  دشاب ، هتـشاد  یجراخ  یلمع و  راثآ  هک  ینتـشاد  تسود  هب  تّدوم » »
ریظن هفیرـش  هیآرد  یبرقلا » یف   » ریبعت دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یبُرق »  » زا روظنم  .دنک  یم  قدـص  مه  شا  یجراخ  راثآ  زا 
روحم رب  ندرک  یتسود  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  رجا  هک  دوش  یم  نیا  هیآ  دافُم  نیارباـنب  تسا .  هللا » یف  »

کی مه  هک  دوش  یم  ندرک  یتسود  تّدوم  مینادـب ، نتـشاد  تسود  ار  ّتبحم  رگا  .تسا  ناشیا  رطاخ  هب  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها 
.ددرگ یم  راهظا  جراخ  رد  مه  تسا و  یبلق  رما 

تّدوـم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  رجا  رگا  .دراد  یبرُقِلل »  » زا ّمـعا  ییاـنعم  یبرُقلا » یف   » ریبـعت هـک  دـنامن  هتفگاـن 
هک دوش  یم  ياه  ّتبحم  راهظا  همه  لماش  یبرُقلا » یف   » اّما دوب ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ندرک  یتسود  شیاـنعم  دوب ، یبرُقِلل » »

هکنیا تسا  مهم  هچنآ  لاح  ره  هب  .ددرگ  یم  لماش  مه  ار  اهنآ  نانمشد  ضغب  نینچمه  .دشاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رطاخ  هب  دیاب 
تقیقح رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  روحم  رب  یتسود  هک  ارچ  .دشاب  ناشیا  رطاخ  هب  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  روحم  رب  دیاب  اهیتسود 

.3 .دشاب یم  لاعتم  يادخ  روحم  رب  یتسود 
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دنوادخ یگدنب  حور  یبرقلا ؛ یف  تّدوم 

ار ادـخ  یگدـنب  حور  لصا و  هک  تسا  نامه  نیا  .ددرگ و  یم  رب  یبرقلا  یف  ضغب  ّبح و  هب  قّقحت  ماـقم  رد  هللا  یف  ِّبح  نیارباـنب 
نمشد ار  ناشیا  نمشد  درادب و  تسود  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنک  یم  ار  ادخ  یگدنب  یـسک  اهنت  ینعی  .دهد  یم  لیکـشت 

، ناشیا اب  ینمشد  رطاخ  هب  مه  ناشیا  نانمشد  اب  دنک و  یتسود  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  رطاخ  هب  ناشیا  ناتسود  اب  درادب و 
زج ددنسپن و  دندنسپ  یم  اهنآ  هچنآ  زج  دشاب ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رطاخ  هب  شیاهضغب  ّبح و  همه  یّلک  روط  هب  دشاب و  نمشد 

برق يوس  هب  یهار  هک  یـسک  تسادخ و  یگدنب  حور  نامیا و  تقیقح  نیا ، .دشابن  دونـشخان  دنراد ، تهارک  نآ  زا  اهنآ  هچنآ  زا 
: دیامن تکرح  قیرط  نیا  زا   ً افرص دیاب  دیوج ، یم  وا  ياضر  ادخ و 

(1) ًالیبَس .» ِهِّبَر  یِلا  َذِخَّتَی  نَا  َءاش  نَم  ّاِلا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلَاسَا  ام  ُلق  »

ار یهار  شراـگدرورپ  يوس  هب  دـهاوخب  یـسک  هکنیا  رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  امـش  زا  متلاـسر  ماـجنا  رطاـخ  هب  ربماـیپ :) يا   ) وـگب
.دنیزگرب

هتفر راک  هب  اجنیا  رد  رجا »  » ریبعت دنچ  ره  نیاربانب  .تسا  یبرقلا » یف  تّدوم  ، » تسا هداهن  یسک  نینچ  يور  شیپ  رد  ادخ  هک  یهار 
نیا هب  يزاین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ددرگ و  یم  دـنم  هرهب  هک  تسا  ناـسنا  دوخ  یبرقلا ، یف  تّدوم  قیرط  زا  عقاو  رد  یلو  تسا ،

: دنرادن تّدوم 

(2) مَُکل .» َوُهَف  ٍرجَا  نِم  مُُکتلَاَس  ام  ُلق  »

.تسا ناتدوخ  يارب  ما ، هتساوخ  امش  زا  متلاسر  ماجنا  رطاخ  هب  هک  يدزم  ربمایپ :) يا   ) وگب

ناشیا نانمشد  ضغب  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم »  » هلأسم رب  ام  تایاور  رد  هک  يدیکأت  همه  نیا  ّرـس  قوف ، ثحابم  هب  هّجوت  اب 
هب 7. تبسن  ضغب  ناشیا و  تیالو  هک  تسا  نیا  هتفر  راک  هب  صوصخ  نیا  رد  هک  يریباعت  زا  یکی  .ددرگ  یم  نشور  تسا ، هدش 
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  نامیا  ياه  هریگتسد  نیرتمکحم  ناشیا ، نانمشد 

َلاق .ُهالَّصلا َو  مُهُضَعب : َلاق  .ُمَلعَا َو  ُُهلوُسَر  ُهللا َو  اولاقَف : َُقثوَا ؟ ِنامیالا  يَرُع  ُّيَا  ِِهباحصَِال : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاق 
.ُداهِجلَا مُهُضَعب : َلاق  .ُهَرمُعلا َو  ُّجَحلَا َو  مُهُضَعب : َلاق  .ُمایِّصلا َو  مُهُُضَعب : َلاق  .ُهاکَّزلا َو  مُهُضَعب :

يّرَبَّتلا ِهللا َو  ِءایلوَا  یلاوَت  ِهللا َو  ِیف  ُضُغبلا  ِهللا َو  ِیف  ُّبُحلَا  ِنامیالا : يَرُع  َُقثوَا  نِکل  .ِِهب َو  َسَیل  ٌلضَف َو  ُمتُلق  ام  ِّلُِکل  ِهللا : ُلوُسَر  َلاقَف 
.ِهللا (1) ِءادعَا  نِم 

باحـصا تسا ؟ رتمکحم  نامیا  ياه  هریگتـسد  زا  کی  مادک  دندومرف : دوخ  باحـصا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یخرب .هزور و  دـنتفگ : رگید  یخرب  .تاـکز و  دـنتفگ : یخرب  .زاـمن و  دـنتفگ : یخرب  .دـنناد و  یم  رتـهب  شلوـسر  ادـخ و  دـنتفگ :

.داهج دنتفگ : یضعب  .هرمع و  جح و  دنتفگ :

نیرت مکحم  کی  چیه  یلو  دراد  تلیـضف  دیتفگ  هک  يدراوم  زا  کی  ره  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هاگ  نآ 
يایلوا اب  ندرک  یتسود  و  ادـخ ، رطاخ  هب  ضغب  ادـخ و  رطاخ  هب  ّبح  زا : تسا  ترابع  نامیا  هیاـپ  نیرت  مکحم  .تسین  ناـمیا  هیاـپ 

.ادخ نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  ادخ و 

یتسود و .دنتسه  اهنآ  نانمـشد  ادخ ، نانمـشد  هدومرف و  یفّرعم  ار  ناشیا  ءاسک  ثیدح  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  يایلوا 
نمـشد تسا ، ناشیا  ضوغبم  هچنآ  میرادب و  تسود  تسادـخ  يایلوا  بوبحم  هچنآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ادـخ  رطاخ  هب  ینمـشد 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .میشاب  هتشاد 

ُُهبرَح .ِهللا َو  ُءادـعَا  ُهُؤادـعَا  .ِهللا َو  ُءایلوَا  ُهُؤاِیلوَا  .ِهللا َو  ُهَضیرَف  ُهُعابِّتا  .ِهللا َو  ُهَدابِع  ُهُّبُح  .َّلَجَوَّزَع َو  ِهللا  ُهَیالِو  ٍِبلاـط  یبَا  ِنب  ِِّیلَع  ُِهیـالِو 
.َّلَجَوَّزَع (2) ِهللا  ُملِس  ُهُملِس  .ِهللا َو  ُبرَح 

بجاو ادخ  فرط  زا  وا  زا  يوریپ  .تسادخ و  تدابع  وا  نتـشاد  تسود  .تسا و  لجوزع  يادـخ  تیالو  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو 
.يوا ناتسود  .تسا و 
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هب تبسن  ندوب  میلست  وا ، هب  تبسن  ندوب  میلست  .تسادخ و  اب  گنج  وا  اب  گنج  .دنتسه  ادخ  نانمشد  وا  نانمـشد  و  ادخ ، ناتـسود 
.تسا لجوزع  يادخ 

لوبق همزال  يّربت  نیا  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  زا  نتـسج  يرازیب  ياـنعم  هب  ادـخ ، نانمـشد  زا  يّربت »  » بیترت نیا  اـب 
.تسین یندشنادج  نآ  زا  دشاب و  یم  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو 

ادخ نانمشد  زا  يّربت  ندوب  تدابع 

اروشاع ترایز  زا  یتالمج  زا  انعم  نیا  .تسا  هللا  یلا  ِبّرقم  تدابع و  هسفن  یف  شدوخ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  زا  تئارب 
: دوش یم  هدیمهف 

نَّمِم ِهَءارَبلاـِب  َکـِتالاوُِمب َو  َکـَیِلا  ِنَسَحلا َو  َیِلا  َهَمِطاـف َو  یِلا  َنینِمؤُملاِریمَا َو  یِلا  ِِهلوُـسَر َو  یِلا  ِهللا َو  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  ِهللاِدـبَعابَا ، اـی 
ِهالاُوم مُِکتالاوُِمب َو  مُکَیِلا  َُّمث  ِهللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  َو  مُکیَلَع . ...  ِروَجلا  ِملُّظلا َو  َساسَا  َسَّسَا  نَّمِم  ِهَءارَبلِاب  برَحلا َو  ََکل  َبَصَن  َکَـلَتاق َو 

.مِهِعابتَا (1) مِهِعایشَا َو  نِم  ِهَءارَبلِاب  َبرَحلا َو  مَُکل  َنیبِصاّنلا  مُِکئادعَا َو  نِم  ِهَءارَبلِاب  مُکِِّیلَو َو 

هلیـسو هب  میوج  یم  بّرقت  وت  يوس  هب  مالّـسلا و  مهیلع  نسح  همطاف و  نینمؤملاریما و  شلوسر و  ادخ و  يوس  هب  نم  هللادبعابا ، يا 
ملظ و ساسا  هک  نانآ  زا  يّربت  هلیـسو  هب  دندرک و  اپ  هب  ار  وت  اب  گنج  دـندیگنج و  وت  اب  هک  نانآ  زا  نتـسج  يرازیب  وت و  اب  یتسود 

ناتسود اب  یتسود  امش و  اب  یتسود  هلیسو  هب  امـش ، يوس  هب  سپـس  ادخ ، يوس  هب  میوج  یم  بّرقت  و  .دنداهن ...  انب  ار  امـش  رب  روج 
ناگدـننک لابند  نانآ و  ناوریپ  زا  يّربت  هلیـسو  هب  دـندرک و  اپ  هب  ار  وت  اب  گنج  هک  نانآ  امـش و  نانمـشد  زا  يّربت  هلیـسو  هب  امش و 

.ناشهار

ناشنانمشد زا  تئارب  هلیسو  هب  مییوج ، یم  بّرقت  لاعتم  يادخ  يوس  هب  مالّسلا ، مهیلع  همئا  تیالو  هلیـسو  هب  هک  روط  نامه  ام  سپ 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  تئارب  میناوخ ، یم  اروشاع  ترایز  زا  يرگید  تالمج  رد  هکنانچ  .میبلط و  یم  بّرقت  وا  هب  زین 

.4: دنک یم  دارفا  يزور  ادخ  هک  تسا  يدنمشزرا  تمعن 
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.ِِهَرِخآلا (1) اینُّدلا َو  ِیف  مُکَعَم  ینَلَعجَی  نَا  مُِکئادعَا  نِم  َهَءارَبلا  ِینَقَزَر  يذَّلا ...  َهللا  ُلَاسَاَف 

امـش هارمه  ترخآ  اـیند و  رد  ارم  هک  منک  یم  تساوـخرد  دـینادرگ ، نم  يزور  ار  امـش  نانمـشد  زا  يرازیب  هک  يدـنوادخ  زا  سپ 
.دنادرگ

.تفگ نخس  ناوت  یم  قیرط  دنچ  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  نانمشد  زا  يّربت  ترورض  هرابرد  تهج ، نیا  زا  رظن  فرص 

يرادنید قّقحت  يارب  يّربت  تّیقیرط  - 1

هراشا

میهاوخب رگا  ام  .تسا  يرورض  مالّسلا  مهیلع  هللا  لآ  نانمشد  زا  تئارب  دنوادخ ، یگدنب  تسرد  هار  حیحص و  نید  اب  ییانشآ  يارب 
ییاهراک میسانشب و  ار  نید  نانمـشد  دیاب  زیرگان  مینک ، لمع  نادب  میروآ و  تسد  هب  ادخ  یگدنب  حیحـص  شور  ناونع  هب  ار  نید 

، ناشیا تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طّسوت  نید  .مینادب  دنا ، هداد  ماجنا  نآ ، ندرک  فرحنم  تهج  رد  هک  ار 
، لکش نیمه  هب  .میراذگب  یگدنب  هار  رد  مدق  نانآ  تلالد  هب  میریذپب و  ار  یهلا  يایلوا  نیا  یتسرپرـس  میفّظوم  ام  ددرگ و  یم  نایب 
، میتـفین هابتـشا  هب  نید  رما  رد  هداد و  صیخـشت  ار  تلالـض  يداو  هک  يّدـح  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  میراد  هـفیظو 

نیا زا  تلالض  نایاوشیپ  اب  ندش  انشآ  دشاب و  یم  نید  لصا  زا  تافارحنا  اهیهارمگ و  تخانـش  تسا  مزال  هچنآ  عقاو  رد  .میـسانشب 
يا هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  انعم  نیا  .دراد  ترورـض  دـنک ، یم  هاگآ  ناشیا  ياهیورجک  اهتعدـب و  زا  ار  ام  هک  تهج 

: دنا هدرک  نییبت  نینچ  دنا ، هدومرف  ادا  راق » يذ   » مان هب  یّلحم  رد  هک 

یّتَح ِِهب  اوُکَّسَمَت  َنل  ُهَضَقَن َو  يذَّلا  اُوفِرعَت  یّتَح  ِباتِکلا  ِقاثیِمب  اوُذُخأَت  َمل  ُهَکَرَت َو  يذَّلا  اُوفِرعَت  یّتَح  َدشُّرلا  اُوفِرعَت  َنل  مُکَّنَا  اوُمَلعا  َو 
یَلَع َهَیرِفلا  ُُمتیاَر  َفُّلَکَّتلا َو  َعَدـِبلا َو  ُُمتفَرَع  َِکلذ ، ُمتفَرَع  اذِاَـف  .يّدَـعَت  يذَّلا  اُوفِرعَت  یّتَح  يوقَّتلا  اُوفِرعَت  َنل  َو  ...ُهَذَـبَن .  يذَّلا  اُوفِرعَت 

.يدَه (2)6. نَم  ُهللا  يَدَه  ُفیَک  ُمتیَاَر  َو  ِِهلوُسَر ...  یلَع  ِهللا َو 
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ادا ار  نآرق  نامیپ  .دیسانشب و  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  ار  یسک  هکنآ  رگم  تخانش  دیهاوخن  ار  تیاده  دشر و  ریسم  زگره  هک  دینادب 
هک ار  یسک  هکنآ  رگم  دش  دیهاوخن  نآرق  هب  کّسمتم  زگره  .دیسانشب و  هدرک  ینکش  نامیپ  هک  ار  یسک  هکنآ  رگم  درک  دیهاوخن 

.دیسانشب هدرک  زواجت  اوقت  ریسم  زا  هک  ار  یسک  هکنآ  رگم  تخانش  دیهاوخن  ار  اوقت  هار  زگره  و  ...دیسانشب .  هتـشاذگ  رانک  ار  نآ 
ادخ و رب  هک  ار  ییاهارتفا  اهتمهت و  تخانـش و  دیهاوخ  ار  نید ) رب   ) ندومن لیمحت  اهتعدب و  دـینک ، ادـیپ  یتفرعم  نینچ  هاگره  سپ 

.تسا هدرک  تیاده  ار  تیاده  لها  هنوگچ  ادخ  هک  درک  دیهاوخ  هدهاشم  دید و  دیهاوخ  دنا ...  هتسب  شلوسر 

ار نآ  لها  تلالض و  دیاب  زیرگان  تیاده ، تخانش  يارب  هک  دوش  یم  هدیمهف  ینـشور  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  نیا  زا 
.درک ادـج  نـید  ریغ  زا  ار  نـید  باـسح  ناوـتب  اـت  دوـب  انـشآ  دـیاب  اهتعدـب  اـب  مـه  تخانـش و  دـیاب  ار  ناراذـگتعدب  مـه  .تخاـنش 

: دنیامرف یم  نینچ  يرگید  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نُکَی َمل  َصَلَخ ، َول  َّقَحلا  َّنِا  الَا  .ًالاجِر  ٌلاجِر  اهیف  یلَّوَتَی  ِهللا  ُمکُح  اهیف  َُفلاُخی  ُعَدَتُبت  ٍماکحَا  ُعَبَُّتت َو  ٍءاوهَا  نِم  ِنَتِفلا  ِعُوقُو  ُءَدب  امَّنِا  َو 
.ًاعَم ِنالَّلَُجیَف  ِناجَزُمیَف  ٌثغِـض  اذـه  نِم  ٌثغِـض َو  اذـه  نِم  ُذَـخُؤی  ُهَّنِکل  .ًیجِح  يذ  یلَع  َفخَی  َمل  َصَلَخ ، َلِطابلا  َّنَا  َول  .ٌفـالِتخا َو  ِ
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  َلوُسَر  ُتعِمَـس  ّینِا  .ینـسُحلا  ِهللا  َنِم  مَُهل  تَقَبَـس  َنیذَّلا  اََجن  ِِهئاِیلوَا َو  یلَع  ُناطیَّشلا  ِیلوَتـسَی  َِکلانُهَف 
َلیق ٌءیَـش  اهنِم  َرِّیُغ  اذِاَف  ًهَّنُـس  اهَنُوذِـخَّتَی  اهیَلَع َو  ُساّنلا  يِرجَی  ُریبَکلا  اَهیف  ُمُرهَی  ُریغَّصلا َو  اَهیف  ُوبرَی  ٌهَنِتف  مُکتَِـسَبل  اِذا  ُمتنَا  َفیَک  ُلوُقَی :

.ُهَنُّسلا ِتَرِّیُغ  دَق 

تعدـب هک  یماـکحا  زا  دریگ و  یم  رارق  يوریپ  دروـم  هک  تسا  یناـسفن  ییاـهاوه  زا  اـه  هنتف  یعوـقو  زاـغآ  هک  تـسین  نـیا  زج  و 
هاگآ .دنریذپ  یم  ار  رگید  هورگ  تیالو  یهورگ  دوش و  یم  تفلاخم  ادـخ  مکح  اب  زیمآ  تعدـب  ماکحا  نیا  رد  .دوش  یم  هتـشاذگ 

یلو .دنام  یمن  یفخم  یلقاع  چیه  رب  دوب ، یم  صلاخ  لطاب ، رگا  دمآ و  یمن  دیدپ  یفالتخا  دوب ، یم  صلاخ  ّقح  رگا  انامه  دیشاب !
لاح نآ  رد  .دننام  یم  هدیـشوپ  ود  ره  لکـش ، نیدـب  ددرگ و  یم  هتخیمآ  مه  هب  دوش و  یم  هتفرگ  لطاب  زا  يا  هّکت  قح و  زا  یتشم 

دبای و یم  ّطلست  دوخ  يایلوا  رب  ناطیش  هک  تسا 
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مدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  .دنا  هتفرگ  رارق  دنوادخ  ناسحا  دروم  لبق  زا  هک  دننک  یم  ادیپ  تاجن  یناسک 
ریپ نالاسگرزب  دـنوش و  گرزب  نالاسدرخ  نآرد ، هک  دـیامن  خر  ینالوط  يا  هنتف  هک  هاـگ  نآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف : یم  هک 

رییغت ّتنس  هک  دوش  هتفگ  دنک ، رییغت  نآ  زا  يزیچ  رگا  دنریگرب و  ّتنـس  ناونع  هب  ار  نآ  دننک و  لمع  نآ ، ساسارب  مدرم  دندرگ و 
! درک

نید رد  افلخ  يدمع  نتشاذگ  تعدب 

هب باطخ  دـننک و  یم  ناشناکیدزن  نایعیـش و  هداوناـخ و  زا  دوخ  ناـیفارطا  تمـس  هب  ار  دوخ  يور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
: دنیامرف یم  نانآ 

.ِِهتَّنُِسل َو َنیّرِیَغُم  ِهِدهَِعل ، َنیـِضقان  ِِهفالِِخل ، َنیدِّمَعَتُم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  اهیف  اوَُفلاخ  ًالامعَا  یلبَق  ُهالُولا  ِتَلِمَع  دَق 
یّنَع َقَّرَفَِتل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدـهَع  یف  َتناک  ام  یِلا  اهِعِـضاوَم َو  یِلا  اـُهتلَّوَح  اـهِکرَت َو  یلَع  َساـِنلا  ُتلَمَح  َول 

هللا یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ِهَّنُـس  َّلَجَوَّزَع َو  ِهللا  ِباتِک  نِم  یتَماِما  َضرَف  یلـضَف َو  اُوفَرَع  َنیذَّلا  َِیتَعیـش  نِم  ٌلیلَق  وَا  يدحَو  یقبَا  ِیتَح  يدنُج 
.ملس هلآ و  هیلع و 

هک یلاح  رد  دنا  هدیزرو  تفلاخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نآ  رد  هک  دنداد  ماجنا  یلامعا  نم ، زا  شیپ  نامکاح 
یم لامعا  نآ  كرت  هب  روبجم  ار  مدرم  رگا  نم  .دنداد و  رییغت  ار  وا  ّتنـس  دنتـسکش و  ار  وا  نامیپ  دنتـشاد ، دّـمعت  تفلاخم  نیا  رد 
درگ زا  منایهاپس  مدنادرگ ، یم  زاب  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دوخ  یلـصا  ياج  هب  ار  اهنآ  مدرک و 

ارم تماما  بوجو  يرترب و  هک  دندنام  یم  یقاب  منایعیش  زا  یمک  هّدع  طقف  ای  مدنام  یم  اهنت  دوخ  هک  اجنآ  ات  دندش  یم  قّرفتم  نم 
.دندوب هتفریذپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  زا 

دنا هتـسناوتن  ناشیا  دـنا و  هتـشاذگ  تعدـب  هتـشذگ  يافلخ  هک  دـننز  یم  لاثم  ار  يدراوم  زا  دروم  تسیب  دودـح  ترـضح  هاگ  نآ 
: دنیامرف یم  سپس  .دننک  داجیا  اهنآ  رد  يرییغت 

ِلهَا ُضَعب  يدانَتَف  ٌهَعدـِب ، ِِلفاوَّنلا  ِیف  مُهَعاِمتجا  َّنَا  مُُهتمَلعَا  ٍهَضیرَف َو  یف  ّاِلا  َناضَمَر  ِرهَـش  یف  اوُعِمَتجَی  نَا ال  ِساّنلا  َترَمَا  دََـقل  ِهللا  َو 
َو ًاعُّوَطَت ! َناضَمَر  ِرهَش  یف  ِهالَّصلا  ِنَع  اناهنَی  َرَمُع ! ُهَّنُس  تَرِّیُغ  ِمالسِالا ، َلهَا  ای  َیِعَم : ُِلتاُقی  نَّمِم  يرَکسَع 
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(1) ِراّنلا ! َیِلا  ِهاعُّدلا  َِهلالَّضلا َو  ِهَِّمئَا  ِهَعاط  ِهَقرِفلا َو  َنِم  ِهَّمُالا  ِهِذه  نِم  ُتیَقل  ام  .يرَکسَع  ِِبناج  ِهَیِحان  یف  اوُرُوثَی  نَا  ُتفِخ  دََقل 

تعامج هب  هک  مدرک  مالعا  نانآ  هب  دنناوخن و  تعامج  هب  ار  بجاو  زامن  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  مسق  ادـخ  هب 
، مالسا لها  يا  دز : دایرف  دندیگنج ، یم  نم  رانکرد  هک  یناسک  نامه  زا  مرکشل ، دارفا  زا  یکی  اّما  تسا ، تعدب  هلفان  زامن  ندناوخ 

مرکشل زا  يا  هشوگ  رد  هک  مدیسرت  یم  نم  و  دراد ! یم  زاب  ناضمر  هام  رد  یّبحتسم  زامن  زا  ار  ام  یلع ) ! ) درک ادیپ  رییغت  رمع  ّتنس 
يوس هب  هک  یناسک  تلالـض و  نایاوشیپ  ربارب  رد  ناشتعاطا  زا  ناش و  ییادج  زا  تّما ، نیا  زا  نم  مدید  اه  هچ  .دننک  اپ  هب  یـشروش 

! دنناوخ یم  مّنهج )  ) شتآ

یمن ار  اهتعدـب  نیا  هک  ناـنآ  هک  مینیب  یم  دـندوب و  هجاوم  نآ  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  ییاهتعدـب  زا  يا  هنوـمن  نیا 
.دندیزرو تفلاخم  تیاده  ماما  اب  دنداتسیا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  رد  هنوگچ  دندرمش ، یم  ّتنس  ار  نآ  هکلب  دنتخانش 

تلالض نایاوشیپ  زا  يوریپ 

هشیر ثحب  نیا  هک  مینادب  دیاب  .تشاد  دوجو  شتآ » هب  دننک  توعد  تلالض و  ناماما   » ریبعت مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  رد 
یلا اوعدَـی  ٌماما  ِناماما : ِهللا  ِباتک  یف  َهّمئالا  ّنأ  باب  : » دراد دوجو  ناونع  نیا  اب  یباب  یفاک ، لوصا  فیرـش  باـتکرد  دراد و  ینآرق 

هب هک  یماما  دـنک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  هک  یماما  دنمـسق : ود  رب  ادـخ  باتک  رد  ناماما  : » ینعی ِراـّنلا .» یلإ  وُعدَـی  ٌماـما  ِهللا و 
« .دناوخ یم  ارف  شتآ  يوس 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهللا َرمَا  َنُومِّدَُقی  ِساّنلا ؛ ِرمَِاب  (2) ال  انِرمَِأب » َنوُدـهَی  ًهَِّمئَا  مُهانلَعَج  َو  :» یلاعَت َكَرابَت َو  ُهللا  َلاق  .ِناماِما  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِباتِک  یف  َهَِّمئَالا  َّنِا 
.1 َلبَق مُهَرمَا  َنُومِّدَُقی   (3) ِراّنلا ؛» َیِلا  َنوُعدَی  ًهَِّمئَا  مُهانلَعَج  َو  : » َلاق .مِهِمکُح  َلبَق  ِهللا  َمکُح  مِهِرمَأ َو  َلبَق 
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.َّلَجَوَّزَع (1) ِهللا  ِباتِک  یف  ام  َفالِخ  مِِهئاوهَِاب  َنوُذُخأَی  ِهللا َو  ِمکُح  َلبَق  مُهَمکُح  ِهللا َو  ِرمَا 

تیاده ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  اهنآ  ام  و  : » دیامرف یم  لاعتم  يادـخ  .دنمـسق  ود  لجوّزع  يادـخ  باتک  رد  ناماما  انامه 
اهنآ ام  و  : » دیامرف یم  .دننک و  یم  مّدقم  شیوخ  مکح  رب  ار  ادخ  مکح  شیوخ و  رما  رب  ار  ادخ  رما  نانآ  .مدرم  رما  هب  هن  دننک » یم 

مّدقم ادخ  مکح  رب  ار  شیوخ  مکح  ادـخ و  رما  رب  ار  شیوخ  رما  نانآ  .دـننک » یم  توعد  شتآ  يوس  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار 
.دنریگ یم  رب  دشاب ، یم  لجوّزع  يادخ  باتک  رد  ار  هچنآ  فالخ  شیوخ ، یناسفن  ياهاوه  ساسارب  دننک و  یم 

ناـماما لـعج  .تسا  تواـفتم  تلالـض  همئا  هراـبرد  وا  لـعج  اـب  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  دروم  رد  یهلا  لـعج  تشاد  هجوت  دـیاب 
دـشاب و یم  ینیوکت  نذا  يانعم  هب  لعج  نیا  هکلب  تسین ؛ دـنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  یعیرـشت  نذا  اضر و  اب  هارمه  یهارمگ ،

.دوش یمن  نانآ  لمع  عنام  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  ثیدح  رد 

َلاقَف لاق : َنیعَمجَا ؟ مِهِّلُک  سِانلا  َماِما  َتَسلَا  ِهللا ، َلوُسَر  ای  َنوُِملـسُملا : َلاق   (2) مِهِمامِِاب » ٍسانُا  َّلُک  وُعدَن  َموَی  : » ُهَیآلا ِهِذـه  َتلََزن  اّمل 
؛ یتَیب ِلهَا  نِم  ساّنلا  یَلَع  ٌهَِّمئَا  يدَعب  نِم  ُنوُکَیَـس  نِکل  َو  َنیعَمجَا ، ِساّنلا  َیِلا  ِهللا  ُلوُسَر  اَنََا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر 
َیِعَم َو یّنِم َو  َوُـهَف  مُهَقَّدَـص ، مُهَعَبَّتا َو  مُهـالاو َو  نَمَف  .مُهُعایـشَا  ِلـالَّضلا َو  ِرفُکلا َو  ُهَِّمئَا  مُـهُِملظَی  َنُوبَّذَُـکیَف َو  ِساـّنلا  ِیف  َنوـُموُقَی 

.ٌءيَرب (3) ُهنِم  انَا  َیِعَم َو  یّنِم َو ال  َسیَلَف  مَُهبَّذَک ، مُهَمَلَظ َو  نَم  ّاِلا َو  .یناقلَیَس 

ماما امش  رگم  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : ناناملسم  میناوخ » یم  ناشماما  اب  ار  مدرم  زا  یهورگ  ره  هک  يزور  : » دش لزان  هیآ  نیا  یتقو 
زا 1.  ) یناماما نم  زا  سپ  یلو  متسه ، مدرم  همه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  دندومرف : دیتسین ؟ مدرم  همه 
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دنریگ و یم  رارق  راکنا  دروم  یلو  دنزیخ  یم  اپ  هب  مدرم  نایم  رد  دنتـسه ؛ نم  تیب  لها  زا  هک  دوب  دنهاوخ  مدرم  رب  دنوادخ ) بناج 
ار اهنآ  دنک و  ّتیعبت  اهنآ  زا  درادب و  تسود  ار  ناماما  نیا  هک  سک  ره  .دننک  یم  متس  اهنآ  هب  ناشناوریپ  یهارمگ و  رفک و  ناماما 
دراد و اور  ملظ  ناـماما  نیا  هب  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  .دوـمن  دـهاوخ  تاـقالم  ارم  تسا و  نـم  اـب  تـسا و  نـم  زا  دـیامن ، قیدـصت 

.مرازیب وا  زا  نم  تسین و  نم  اب  تسین و  نم  زا  دنک ، ناشبیذکت 

.دنرب یم  شتآ  هب  ًاتیاهن  ار  دوخ  ناوریپ  هک  دراد  ینایاوشیپ  زین  تلالض  يداو  دراد ، یناماما  تیاده  هار  هک  هنوگ  نامه  سپ 

ّرش ره  هشیر  رفک ، همئا 

تاریخ همه  زا  ار  نانآ  هلیـسو ، نیا  هب  دنتـشاد و  زاـب  تیادـه  هار  رد  نداـهن  مدـق  زا  ار  مدرم  تلالـض ، هار  ندوشگ  اـب  رفک  ناـماما 
دانتسا هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ییاعد  هب  دندرک ، هچ  ادخ  نید  اب  نانآ  مینادب  هکنآ  يارب  اجنیا  رد  .دنتخاس  مورحم 

ّلحم دنناوخب ، ار  اعد  نیا  هکنآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  نامناتسود  نایعیـش و  رب  ام  قوقح  زا  هک : دنا  هدومرف  ترـضح  نآ  .مینک  یم 
: میناوخ یم  اعد  نیا  زا  یتمسق  رد  .دننکن  كرت  ار  دوخ  زامن 

اّلَح ُهانَیاب َو  َکَِّیبَن َو  امَهَّتا  ََکلوُسَر َو  انَّوَخ  َکَـتَمِعن َو  ارَفَک  ِنیَذَّللا  یَلَع  ََکباذَـع  َکـَلاکَن َو  َکَـسَأب َو  َکَـتَنَعل َو  فِعاـض  َّمُهّللَا َو 
اءََدب َکِجَجُح َو  َردَق  ارَّغَص  ُهَنید َو  ابَّلَق  ُهَتَّنُس َو  الََّدب  ُهَماکحَا َو  ارَّیَغ  ُهَماقَم َو  ایَعَّدَا  ِهِدَعب َو  نِم  ِِهتَفیلَخ  یف  ُهَدهَع  اذَبَن  ِهِّیِصَو َو  یف  ُهَدقَع 

ِملَّثلا َو ِّدَـس  نِم  َکـِتَفیلَخ  ِعنَم  مِهیَلَع َو  ِبوُرُحلا  ِجاـهِرا  مَُهل َو  ِلـتَقلا  مِهِرمَا َو  نَع  ِفـالِخلا  مِهیَلَع َو  ِردَـغلا  َقـیرَط  اـقَّرَط  مِهِملُِظب َو 
.ِنآرُقلا (1) ِدوُدُح  ِهَماِقا  ِمالسِالا َو  ِنید  ِراهِظا  ِماکحَالا َو  ِءاضِما  ِدَوََالا َو  ِفیقثَت  ِجَوِعلا َو  ِمیوقَت 

دنتـسناد نئاخ  ار  تلوسر  دندیزرو و  رفک  تتمعن  هب  هک  رفن  ود  نآ  رب  نک  نادنچ  ود  ار  تباذع  تبوقع و  تّدش و  تنعل و  ایادخ ،
دوخ 4. هار  دندز و  تمهت  وا  هب  و 
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دنتـشاذگ و اپ  ریز  شدوخ  زا  دعب  نیـشناج  دروم  رد  ار  وا  دـهع  دنتـسسگ و  شّیـصو  دروم  رد  ار  وا  نامیپ  دـندرک و  ادـج  وا  زا  ار 
هنوراو ار  شنید  و  دندناشن ) اهتّنـس  ياج  هب  ار  اهتعدب   ) دنتخاس لّدبم  ار  شتّنـس  دنداد و  رییغت  ار  شماکحا  دندش و  وا  ماقم  یعّدم 
راومه ار  ناشیا  هب  تنایخ  هار  دندوب و  نانآ  رب  متـس  ملظ و  هدننک  زاغآ  دندرمـش و  کچوک  ار  وت  ياهتّجح  تلزنم  ردق و  دندرک و 

اهفاکش و ندرک  رپ  زا  ار  وت  هفیلخ  دندوشگ و  ار  ناشیا  اب  گنج  ندرک  اپ  هب  ناشیا و  نتشک  ناشیا و  رما  اب  تفلاخم  باب  دنتخاس و 
.دنتشاد زاب  نآرق  دودح  نتشاداپرب  مالسا و  نید  ندومن  راکشآ  ماکحا و  يارجا  تافارحنا و  حیحصت  اهیژک و  ندرک  تسار 

راومه نانآ  هب  تنایخ  هار  دوش و  هدوشگ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  ملظ  باب  هک  دش  ببس  دنداد ، ماجنا  تلالض  ناماما  هک  يراک 
، دنا هدرک  زاب  نانآ  هک  ار  یهار  دنور و  یم  هتفر و  اهنآ  لابند  هب  نیریاس  دنتـسه و  یهارمگ  نایاوشیپ  نانآ  تهج ، نیمه  زا  .ددرگ 

یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  تشگزاـب  ناـنآ  هب  داـسف  فارحنا و  يدـب و  هنوگ  ره  لـصا  هشیر و  ور  نیا  زا  .دـنیامیپ  یم 
: دنیامرف

.ٍهَشِحاف (1) ٍحیبَق َو  ُّلُک  مِهِعوُُرف  نِم  ٍّرَش َو  ِّلُک  ُلصَا  انُّوُدَع 

.تساهنآ تخرد )  ) ياه هخاش  زا  يدنسپان  تشز و  راک  ره  دنتسه و  يدب  ره  هشیر  ام  نانمشد 

، دوب هدومرف  نّیعم  اهناسنا  یگدـنب  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  ار  يریـسم  نانآ  اریز  دریگ ؛ یم  همـشچرس  رفک  ناماما  زا  یتشز  راـک  ره 
هب ار  دوخ  دنتخاس و  نیـشن  هناخ  دنتـسه ، تیرـشب  يارب  ّتیدوبع  دیحوت و  ناّیبرم  هک  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دندرک و  فرحنم 

تیبرت مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  دنتفاین و  شرورپ  یهلا  ناّیبرم  تسد  هب  مدرم  هک  دش  نیا  هجیتن  .دندومن  یفرعم  اهنآ  ياج 
ّیبرم کی  تیبرت  يریگتسد و  هب  زاین  هک  یسک  .دش  زاب  ناشیا  رب  دنسپان  تشز و  ياهراک  همه  ماجنا  باب  لیلد ، نیمه  هب  دندشن و 
دنتسه رّصقم  یناسک  نآ  سک ، ره  زا  شیب  دیآ ، راتفرگ  یـصاعم  تافارحنا و  عاونا  هب  دوش و  مورحم  تمعن  نیا  زا  رگا  دراد ، یهلا 

.6 زا وا  ّتیمورحم  ثعاب  هک 
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.دنک یمن  مک  يزیچ  دشابن -  فعضتسم  رگا  هّتبلا  وا -  دوخ  ریصقت  هانگ و  زا  رما  نیا  یلو  .دنا  هدش  ّیبرم  نآ  دوجو  تمعن 

لها هک  تشاد  راـظتنا  ناوـت  یمن  دـنهد ، یم  رارق  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نانمـشد  تیـالو  تحت  ار  دوـخ  هک  یناـسک  زا  یّلک  روـط  هب 
لظنح اهیدب ، دـنیور و  یم  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  تیالو  هبّیط  هرجـش  رب  هک  دنتـسه  ییاه  هویم  اهیبوخ ، .دـندرگ  عَرَو  تعاط و 
هزادنا نامه  هب  دشاب ، رتیوق  درف  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  لاصتا  ردق  ره  .دنتسه  تلالض  رفک و  همئا  تیالو  هثیبخ  هرجـش  ياه 

رفک و همئا  هک  ناشیا  نانمشد  یتسرپرس  تحت  ددرگ و  رود  يده  همئا  تیالو  زا  سک  ره  لباقمرد  تساهیبوخ و  ماجنا  لها  رتشیب 
.ددرگ یم  تیصعم  لها  دنک و  یم  ادیپ  ّتیخنس  اهیدب  باکترا  اب  نانآ ، اب  شطابترا  لاصتا و  هزادنا  هب  دشاب ، دنتسه  تلالض 

ياـهراک .دوش  یم  حرطم  دنتـسه  اوقت  تعاـط و  لـها  ًارهاـظ  هک  رفک  همئا  ناوریپ  زا  یـضعب  هراـبرد  یمهم  قیقد و  ثحب  اـجنیا  رد 
تخرد رب  هک  یبیـس  هویم  دـننام  دراد ، یعونـصم  هیراع و  هبنج  هدـییورن و  ناـشدوجو  تخرد  رب  تقیقح  رد  دارفا  هنوگ  نیا  بوخ 

ّرس حیضوت  .تسا  هدش  هدنابسچ  تخرد  نیا  هب  نونکا  هدییور و  رگید  ياج  زا  هکلب  تسین  تخرد  نآ  هرمث  هویم  نیا  .دشاب  لظنح 
.میتسین نآ  حرط  ددص  رد  ًالعف  هک  تسا  یقیقد  لصّفم و  ثحب  جاتحم  مهم ، تقیقح  نیا 

تایانج همه  دروم  رد  رفک  همئا  ریصقت 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  داد و  رارق  ّتیرـشب  يارب  یناّیبرم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  دشاب ، یم  رظن  دروم  نونکا  هچنآ 
رایتخا رد  ار  دولآ  لگ  بآ  دنتـسب و  لالز  همـشچرس  نیا  رب  ار  هار  تلالـض ، ناـیاوشیپ  یلو  دومرف ، یفرعم  ار  ناـنآ  مه  ملـس  هلآ و 

.دشاب یم  نانآ  هدهع  رب  میقتسم  ریغ  روط  هب  اهناسنا  ناهانگ  لابو  رزِو و  نیاربانب  .دنداد  رارق  مدرم 

: دندومرف .دیهد  ربخ  رفن  ود  نآ  لاح  زا  نم  هب  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : یم  رعاش  تیمک 

َِبُلق ِلِح َو ال  ِهّ ِریَغ  نِم  ٌلام  َذُِخا  ٍمَد َو ال  نِم  ٌهَمَجِحم  َقیرُها  ام  ُتیَمُک ، ای  ِهللا  َو 
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.امِِهقانعَا (1) یف  َكاذ  ّاِلا  ٍرَجَح  نَع  ٌرَجَح 

زا یگنـس  چیه  دوش و  یمن  هتفرگ  مارح  هب  یلام  چـیه  دوش و  یمن  هتخیر  زیچان -  دـنچ  ره  ینوخ -  چـیه  تیمک ، يا  مسق  ادـخ  هب 
.دشاب یم  ود  نآ  ندرگ  رب  شهانگ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  نوگژاو  یگنس  يور 

رب شهانگ  تسا ، هذخاؤم  هتـسیاش  نآ  لعاف  هکنآ  رب  هوالع  دوش ، یم  ماجنا  هک  یمارح  راک  ره  دریگ و  یم  تروص  هک  یتیانج  ره 
اوقت دنوش و  تیبرت  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  مدرم  هکنیا  زا  دندش  عنام  نانآ  هک  ارچ  .دوب  دهاوخ  تلالـض  ناماما  ندرگ 

.دنزومایب یکاپ  و 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.ٌءیَش (2) َنیِلماعلا  ِرزِو  نِم  َصِقَتنَی  نَا  ِریَغ  نِم  ِهَمایِقلا  ِموَی  یِلا  امِِهقانعَا  یف  اهُرزِو  َناک  ّالِإ َو  ٍمَد  ُهَمَجِحم  تَقِرُها  ام 

هانگ زا  هکنیا  نودـب  تسا  رفن  ود  نآ  ندرگ  هب  تمایق  زور  ات  نآ  هانگ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  هتخیر  زیچان -  دـنچ  ره  ینوخ -  چـیه 
.دوش هتساک  يزیچ  نآ  ناگدنهد  ماجنا 

لامعا ّدر  یلوبق و  طرش  يّربت ؛ یّلوت و  - 2

هراشا

راـنک رد  يّربت  نیا  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دـنوادخ  نانمـشد  زا  يّربـت  ترورـض  نییبـت  يارب  دـیاب  هک  يرگید  تهج 
رد هک  یبلاطم  هب  هّجوت  اب  .دـشاب  یم  تادابع  لامعا و  همه  ندـش  لوبقم  ای  دودرم  طرـش  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ّیلوت » »

لمع ره  حور  تقیقح و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  تفرعم و  هک  دوش  یم  نشور  تشذـگ ، هللا » یف  ضغب   » و هللا » یف  ّبح   » ّتیمها
ناشیا نانمـشد  هب  تبـسن  توادـع  تلاسر و  نادـناخ  تیالو  لها  اّما  دـهد  ماجنا  ار  تادابع  همه  یـسک  رگا  نیاربانب  .تسا  يدابع 

.ن هب  دنوادخ  تدابع  زا  یشیامن  ًافرص  هدوبن و  حور  ياراد  اهنآ  زا  کی  چیه  دشابن ،

179 ص :

یفاک ج 8 ص 103 ح 75. - 1
.نیمالا دلب  زا  راونالاراحب ج 85 ص 264 ، - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 199 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  ّدر  دریگ و  یمن  رارق  یهلا  هاگرد  لوبقم  یلمع  نینچ  تهج  نیمه  هب  .دیآ  یم  رامش 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

َِکلذ ُهنِم  َلـُِبق  ِریَخلا ، ِلَـمَع  نِم  َءاـش  اـِمب  ِهِسفَِنل  َلِـمَع  َُّمث  ُهاـّلَوَتَی  ملـس َو  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  نـِم  َماـمِالا  َفَرَع  نَـم 
اِذا اهَنُولَمعَی  یتَّلا  ِهَِحلاّصلا  َلامعَالا  ِدابِعلا  َنِم  ُهللا  ُلَبقَی  َِکلذَـک ال  َو  ِهَفِرعَملا ...  َعَم  ِریَخلا  ِلاـمعَِاب  َعَفَتناَـف  ًهریثَک  ًافاعـضَا  َُهل  َفِعوُضَو 

.یلاعَت ِهللا  َنِم  َسَیل  يذَّلا  ُِرئاجلا  َمامِالا  اُوَّلَوَت 

ُعَفنَی َفیَکَف ال  (1) ؟ َنُونِمآ » ٍِذئَموَی  ٍعَزَف  نِم  مُه  اهنِم َو  ٌریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَحلِاب  َءاج  نَم  : » َلاق یلاعَت  ُهللا  َسَیلَا  ٍروُفعَی : یبَا  ُنب  ِهللاُدبَع  َُهل  َلاقَف 
؟ ِهیآلا ِهِذه  یف  یلاعَت  ُهللا  اَهانَع  یتَّلا  ُهَنَـسَحلا  اَم  يردَت  لَه  َو  مالّـسلا : هیلع  ِهللاِدبَعوبَا  َُهل  َلاقَف  ِروَجلا ؟ َهَِّمئَا  ّیلَوَت  نَّمِم  ُحـِلاّصلا  ُلَمَعلا 
(2) َنُولَمعَت .» ُمتنُک  ام  ّاِلا  َنوَزُجت  لَه  راّنلا  ِیف  مُهُهوُجُو  تَّبُکَف  ِهَِئیَّسلِاب  َءاج  نَم  َو  : » َّلَجَوَّزَع َهللا  َلاق  دَـق  .ُُهتَعاط َو  ِمامِالا َو  ُهَفِرعَم  َیِه 

.یلاعَت ِهللا  َنِم  َوُه  يذَّلا  ِمامِالا  َراکنِا  ِهَِئیَّسلِاب  َدارَأ  اّمنا   ِ َو

ُهللا ُهَّبَکَا  اِنتَیالِِول ، ًادِـحاج  انِّقَِحل ، ًارِکنُم  ُهَءاج  ٍهللا َو  َنِم  َسَیل  ٍرئاج  ٍماـِما  ِهَیـالِِوب  ِهَماـیِقلا  َموَی  َءاـج  نَم  مالّـسلا : هیلع  ِهللاِدـبَعُوبَا  َلاـق  َُّمث 
.راّنلا (3) ِیف  ِهَمایِقلا  َموَی  یلاعَت 

، دهد ماجنا  دوخ  يارب  يریخ  راک  رگا  دریذپب ، ار  شتیالو  دسانشب و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  ماما  سک  ره 
یم دوس  دراد ، هک  یتفرعم  اب  دوخ  ریخ  لامعا  زا  یـسک  نینچ  .دوش  یم  هداد  رارق  وا  يارب  ربارب  دنچ  یـشاداپ  تسا و  هتفریذـپ  وا  زا 

لامعا دنشاب -  هتفریذپ  تسین ، لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  يرگمتس  ماما  تیالو  هک  یتروص  رد  ناگدنب -  زا  ادخ  نینچمه  .درب ... 
.دریذپ یمن  ار  ریخ 

يارب نآ  زا  رتهب  یـشاداپ )  ) دروایب هنـسح  سک  ره  : » هدومرفن لاعتم  يادخ  رگم  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
.ي تیالو  هک  یسک  يارب  حلاص  لمع  هنوگچ  سپ  تسا ؟» ناما  رد  ساره  میب و  زا  تمایق  زور  رد  تسوا و 
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يادـخ هک  يا  هنـسح »  » نآ یناد  یم  ایآ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشخب ؟ یمن  يدوس  دـشاب ، هتفریذـپ  ار  ملظ  نایاوشیپ 
ار هئّیس  هک  یناسک  و  : » دومرف لجوزع  يادخ  .تسوا و  زا  تعاطا  ماما و  تفرعم  هنـسح ، نآ  تسیچ ؟ دیامرف  یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم 
« هئّیـس  » زا ادـخ  دارم  هک  تسین  نیا  زج  و  دـینیب »؟ یم  ار  شیوخ  لامعا  زج  يرفیک  ایآ  .دـنوش  یم  هدـنکفا  شتآ  رد  ور  اب  دـنروایب 

تـسین ادـخ  بناج  زا  هک  ار  يرگمتـس  ماما  تیالو  تمایق ، زور  رد  سکره  .دـشاب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یماـما  راـکنا 
.دنکفا شتآ  رد  ور  اب  تمایق  زور  ار  وا  لاعتم  يادخ  دوش ، رضاح  یهلا  هاگشیپ  رد  ام  تیالو  ام و  ّقح  راکنا  اب  دروایب و 

رگا لاح  .دـشخب  یمن  یعفن  یلمع  چـیه  نآ  نودـب  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  لوبق  يرادـنید ، لصا  كـالم و  سپ 
هنیک ضغب و  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  دراذگب و  ناشیا  اب  تفلاخم  ینمشد و  رب  ار  انب  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  تخانـش  دوجو  اب  یـسک 
تیب لها  هب  تبـسن  ضغب  ینمـشد و  دوجو  اب  شبوخ -  راک  چـیه  تسا و  جراخ  نید  ریـسم  زا  یّلک  هب  یـسک  نینچ  دـیامن ، يزوت 

هدیزرو تفلاخم  ادخ  تعاط  ّتیدوبع و  روحم  اب  هتفرن و  ادخ  یگدنب  راب  ریز  ًالصا  درف  نیا  .درادن  يدوس  وا  يارب  مالّسلا -  مهیلع 
رقاب ماما  زا  تهج  نیمه  هب  .تسا و  هتفرگ  ازهتـسا  هرخـسم و  هب  ار  ادخ  تقیقح  رد  دـهد ، ماجنا  مه  یبوخ  راک  رگا  نیاربانب  تسا ،

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع 

.ینَز (1) وَا  یّلَص  َرمَالا ، اَذه  ََفلاخ  نَم  یلَع  ٌءاوَس 

.دنک انز  ای  دناوخب  زامن  هک  تسا  ناسکی  تسا  تیالو )  ) رما نیا  فلاخم  هک  یسک  يارب 

: دنا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

.راّنلا (2) ِیف  ُهَّنِا  .ِراّنلا  ِیف  ُهَّنَا  .َقِرَس  مَا  ینَز  یّلَص ، مَا  َماص  یلاُبی  ِتیَبلا ال  َلهَا  اَنل  َبِصاّنلا  َّنِا 

انز و 8. ای  دریگب  هزور  دناوخب و  زامن  هک  دنک  یمن  یتوافت  تیب  لها  ام  نمشد  انامه 
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.تسا شتآ  رد  وا  .تسا  شتآ  رد  وا  .دنک  يدزد 

ناشنانمشد زا  تئارب  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تماما  تیالو و  لوبق  اب  ًارصحنم  نیا  تسا و  ندوب  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  يرادنید ، لصا 
تاـجن ار  وا  شلاـمعا  هتفریذـپن ، ار  یتیـالو  هک  نآ  نیارباـنب  .تسا  نیمه  دـنک ، یم  نییعت  ار  لـمع  شزرا  هچنآ  دوش و  یم  قّـقحم 

ندوب هانگ  زا  هاگ  چـیه  هانگ  هّتبلا  .تسا  ناسکی  وا  يارب  هاـنگ  ریخ و  لـمع  دوب ، دـهاوخ  شتآ  رد  هک  تهج  نیا  زا  داد و  دـهاوخن 
ار وا  هک  تهج  نیا  زا  شبوخ  ياـهراک  یلو  دوب ، دـهاوخ  باذـع  شیازفا  ببـس  یـصخش  نینچ  يارب  هاـنگ  باـکترا  دـتفا و  یمن 

.درادن یتوافت  وا  تشز  لامعا  اب  دنک  یمن  دنمتداعس 

تدابع رهاظ  بلاق و  تّیمها 

هک تشاد  هّجوت  دیاب  اّما  .تسا  ناشیا  نانمـشد  هب  تبـسن  يّربت »  » مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ّیلوت »  » یتدابع ره  حور  سپ 
هب ام  تسا ، لامعا  همه  حور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  تیـالو و  نوچ  هک  تشادـنپ  دـیابن  .تسا  مهم  مه  لاـمعا  بلاـق  لـکش و 
هک روط  نامه  لمع  اریز  .تسا  تسردان  ًالماک  رکف  زرط  نیا  .میرادـن  يراک  اـهنآ  دـبلاک  مسج و  هب  مینک و  یم  اـفتکا  حور  نیمه 

نیا رد  ندرک  یهاتوک  يا  هّرذ  دوش و  ماجنا  هدومرف  رّرقم  دنوادخ  هچنآ  قباطم  ًاقیقد  دیاب  مه  نآ  دـسج  رهاظ و  دـهاوخ ، یم  حور 
.تسین لوبق  لباق  هنیمز 

هدافتسا ءوس  تفرعم  تیالو و  هرابرد  ناشیا  دیکأت  همه  نآ  زا  دنتساوخ  یم  یناسک  یهاگ  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  روضح  نامز  رد 
مهیلع همئا  دوخ  دیدش  شنکاو  اب  هک  دنداد  یم  تبـسن  ناشیا  هب  هدـش  فیرحت  صقان و  روط  هب  ار  یبلاطم  تهج  نیمه  هب  دـننک و 
قداص ترـضح  هب  راب  کی  ًالثم  .دنداد  یمن  فرحنم  دارفا  هب  ار  دوخ  نانخـس  زا  تشادرب  ءوس  هزاجا  هک  دندش  یم  هجاوم  مالّـسلا 

: ینعی َتئِش .» ام  لَمعاَف  َّقَحلا  َتفَرَع  اِذا  : » هک تسا  هدرک  لقن  ناشیا  لوق  زا  باّطخلاوبا »  » مان هب  یصخش  هک  دنداد  ربخ  مالّسلا  هیلع 
: دندومرف خساپ  رد  ناشیا  .هدب » ماجنا  یهاوخ  یم  هک  يراک  ره  یتفریذپ )  ) یتخانش ار  تقیقح  یتقو  »

َّقَحلا َتفَرَع  اِذا  َُهل : ُتُلق  یّنِکل  .اذَکه َو  َُهل  َتُلق  ام  ِهللا  َو  ِباّطَخلا ! َابَا  ُهللا  َنََعل 
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.َکنِم (1) لَبُقی  ٍریَخ  نِم  َتئِش  ام  لَمعاَف 

ره یتفریذپ )  ) یتخانـش ار  تقیقح  یتقو  متفگ : هنوگ  نیا  هکلب  متفگن ، نینچ  وا  هب  نم  مسق  ادخ  هب  دنک ! تنعل  ار  باطخلا  وبا  ادخ 
.دوش یم  هتفریذپ  وت  زا  هک  هدب  ماجنا  یهاوخ  یم  هک  یبوخ  راک 

.دـشاب یم  نامیا  رایعم  كالم و  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  تماما و  رما  نتفریذـپ  نامه  اـجنیا  رد  قح  تخانـش  زا  روظنم 
وا زا  دـهد  ماـجنا  هک  یبوخ  راـک  ره  نیارباـنب  هدرک و  زارحا  ار  لاـمعا  یلوبق  طرـش  عقاو  رد  تسا ، ناـشیا  تفرعم  لـها  هک  یـسک 

لها زا  طقف  یلمع  نینچ  دـشاب و  لاعتم  يادـخ  هدومرف  قباـطم  شنطاـب  رهاـظ و  هک  تسا  یلمع  نآ  بوخ  راـک  .دوش  یم  هتفریذـپ 
.تسا هتفریذپ  نامیا 

تداعس يارب  مزال  طرش  ود  حلاص ؛ لمع  نامیا و 

هدنهد ماجنا  هکنآ  مود  .دشاب  هدومرف ، رّرقم  دنوادخ  هچنآ  قبط  هکنیا  یکی  دراد : طرـش  ود  لامعا  ندش  هتفریذپ  یلک  روط  هب  سپ 
.دشاب مالّسلا  مهیلع  ناماما  تفرعم  نامیا و  لها 

هدنهد ماجنا  اّما  زامن ، دننام  دشاب ، بوخ  هسفن  ّدح  یف  يراک  رگا  .تسا  مزال  ناسنا  زا  لامعا  ندش  هتفریذپ  يارب  طرـش  ود  ره  نیا 
روط نامه  .دشاب  هدناوخن  يزامن  ًالـصا  صخـش  هک  تسا  نآ  دننام  درادن و  يا  هدیاف  چیه  نآ  ماجنا  دـشابن ، تفرعم  تیالو و  لها 

یجراخ لامعا  يرـس  کی  رگا  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکنم  تسین ، زامن  عقاو  رد  لمع  نآ  درازگ ، زامن  وضو  نودـب  یـسک  رگا  هک 
مهیلع همئا  تفرعم  تیالو و  دـش  نایب  ًالبق  هک  روط  نامه  نوچ  .تسا  هدرواین  اج  هب  ار  زامن  تدابع  عقاو  رد  دـهد ، ماجنا  زامن  هیبش 

ماما اذل  .تسین  هدیاف  دیفم  ناسنا  يارب  يا  هتـسیاش  بوخ و  لمع  چیه  نآ  نودب  هک  تسا  نامیا  تقیقح  يدابع و  ره  حور  مالّـسلا 
: دندومرف نینچ  باّطخلاوبا  نخس  هرابرد  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص 

ُلوُقَی (2) َو  ٍباسِح .» ِریَِغب  اهیف  َنُوقَزُری  َهَّنَجلا  َنُولُخدَی  َِکئلوُاَف  ٌنِمُؤم  َوُه  یثنُا َو  وَا  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص  َلِمَع  نَم  : » ُلوقَی َّلَجَوََّزَع  َهللا  َّنِا 
.3 َلِمَع نَم  : » یلاعَت َكَرابَت َو 
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(1) ِیَط .» ًهَبّ ًهایَح  ُهَّنَِییُحنَلَف  ٌنِمُؤم  َوُه  یثنُا َو  وَا  ٍرَکَذ  نِم  ًاِحلاص 

دـنوش و یم  تشهب  دراو  دنـشاب ، نامیا  اب  هک  یلاح  رد  دـنهد  ماجنا  هتـسیاش  راک  هک  ینانز  نادرم و  : » دـیامرف یم  لـجوزع  يادـخ 
نامیا هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  راک  هک  ینز  درم و  ره  : » دـیامرف یم  زین  و  .دـنوش » یم  هداد  يزور  اجنآ  رد  باسح  نودـب 

« .میراد یم  هدنز  یکاپ ، یگدنز  هب  ار  وا  دراد ،

نآ هکنیا  رد  زین  حـلاص  لمع  هدـنهد  ماجنا  لعاف و  اّما  .تسا  بوخ  وکین و  لـمع ، دوخ  هب  رظن  اـب  هک  تسا  يراـک  هتـسیاش ، لـمع 
.تسا و لوبقم  لمع  دشاب ، نامیا  لها  نآ ، لعاف  رگا  .تسا  رثؤم  ًالماک  دریگ ، رارق  یهلا  هاگرد  لوبقم  دـشاب و  هتـشاد  هدـیاف  لمع 
، ددرگ یتاکرب  تاریخ و  أشنم  ایند  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  درادن ، يا  هدیاف  وا  يورخا  تداعـس  يریخ و  هب  تبقاع  تهج  رد  هنرگ 

.ددرگ یمن  يورخا  تداعس  بجوم  یهلا  ّتنس  قباطم  یلو  دوش ، باذع  رد  اهفیفخت  یضعب  ببس  ترخآ  رد  یّتح  ای 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  هصالخ  رما  نیمه  رد  نامیا  نآ و  يرهاظ  يانعم  هب  مالسا  نیب  توافت  ًالوصا 

ُءاتیا َهالَّصلا َو  َماِقا  ُُهلوسَر َو  ُهُدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  َُهل َو  َکیرَـش  ُهَدـحَو ال  ُهللا  ّاِلا  َهِلا  نَا ال  ُهَداهَـش  ُساّنلا : ِهیَلَع  يذَّلا  ُرِهاظلا  َوُه  ُمالـسِالَا 
َناک َرمَالا ، اَذه  فِرعَی  َمل  اِهب َو  َّرَقَا  نِاَف  .اذه  َعَم  ِرمَالا  اَذه  ُهَفِرعَم  ُنامیالا  .ُمالسِالا َو  اَذهَف  .َناضَمَر  ِرهَش  ُمایِـص  َتیَبلا َو  ُّجَح  َهاکَّزلا َو 

.ًّالاض (2) َناک  ًاِملسُم َو 

دمحم ترـضح  هکنیا  و  تسین ، ادخ  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  هکنیا  هب  تداهـش  دـنراد : مدرم  هک  تسا  يرهاظ  تروص  نیمه  مالـسا 
نتفرگ هزور  ادخ و  هناخ  ّجـح  ندروآ  اج  هب  تاکز و  نداد  زامن و  ندرازگ  و  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مالسا هب  رگا  سپ  مالسا .)  ) نیا رب  هوالع  تیالو ) تماما و   ) رما نیا  تخانش  زا  تسا  ترابع  نامیا  و.تسا  مالسا  نیا ، .ناضمر  هام 

.4 .دشاب یم  هارمگ  لاح  نیع  رد  یلو  تسه  ناملسم  دشاب ، هتشادن  تیالو  تماما و  رما  هب  تبسن  تفرعم  یلو  دیامن ، رارقا 

184 ص :
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رواب زا  هتفرگ  تأشن  هتساخرب و  هک  تسادخ  تدابع  ًاعقاو  یتروص  رد  لمع  .تسین و  شیب  رهاظ  تروص  کی  نامیا ، نودب  مالـسا 
ناشن وا  لمع  هک  تسا  یـسک  نمؤم  هدـش  ریبعت  ثیداحا  رد  هکنانچنآ  .دـشاب و  لاعتم  راگدرورپ  هب  تبـسن  صخـش  میلـست  یبلق و 

رد ینیقی  رواب و  نینچ  یتقو  اّما  .تسا  طوبرم  یبلق  نیقی  ناـمه  هب  تقیقح  رد  تداـبع  شزرا  .دـشاب  شا  یبلق  رواـب  نیقی و  هدـنهد 
دشاب و ناملسم  صخـش  تسا  نکمم  بیترت  نیا  اب  .درادن  یـشزرا  چیه  تساوتحم و  نودب  يرهاظ  تروص  کی  لمع  دشابن ، راک 

مالـسا هن  دوش  یم  قّقحم  نامیا ، قّقحت  هب  تیادـه ، اریز  .دـشاب  هارمگ  عقاو  رد  اـما  ددرگ ، ّبترتم  وا  رب  اـیند  رد  مالـسا  یهقف  راـثآ 
.نامیا نودب 

لامعا همه  رد  ادخ  ّیلو  تلالد 

هسیاقم ماقم  رد  تیالو -  هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، دنا -  هتسناد  زیچ  جنپ  ار  مالسا  يانبم  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 
: دنا هدومرف  نینچ  یلبق  هیاپ  راهچ  اب  تیالو 

دَقَف َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَم  : » ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا  .ِِهتَفِرعِم  َدَعب  ِمامِِالل  ُهَعاَّطلا  ُنمحَّرلا  اَضِر  ِءایشَالا َو  ُباب  ُهُحاتفِم َو  ُهُمانَـس َو  ِرمَالا َو  ُهَورِذ 
ِهِرهَد َعیمَج  َّجَح  ِِهلام َو  ِعیمَِجب  َقَّدَـصَت  ُهَراهَن َو  َماص  ُهَلَیل َو  َماق   ً الُجَر َّنَا  َول  امَا  (1) ًاظیفَح .» مِهیَلَع  َكانلَسرَا  امَف  ّیلَوَت  نَم  َهللا َو  َعاطَا 
ِلهَا نِم  َناک  ِِهباَوث َو ال  یف  ٌّقَح  َّزَع  َّلَج َو  ِهللا  یَلَع  َُهل  َناک  ام  ِهَیِلا ، ِِهَتلالَدـِب  ِِهلاـمعَا  ُعیمَج  َنُوکَی  ِهیلاُویَف َو  ِهللا  ِِّیلَو  َهَیـالِو  فِرعَی  َمل  َو 

.ِنامیالا (2)

زا سپ  ماما  زا  تعاطا  زا  تسا  تراـبع  ناـبرهم ، يادـخ  يدونـشخ  هیاـم  اـهزیچ و  همه  رد  نآ و  دـیلک  نید و  هّلق  هطقن و  نیرتـالاب 
ریز سک  ره  .تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  هک  یـسک  : » دیامرف یم  لجوّزع  يادخ  .ناشیا  هب  تبـسن  تفرعم 

یصخش رگا  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  .میا » هداتسرفن  وا  زا  ینابهگن  ظفح و  يارب  ار  وت  ام  ربمایپ ) يا   ) سپ دورن ، ناشیا  زا  تعاطا  راب 
دهدب و5. هقدص  ار  دوخ  ییاراد  همه  دنارذگب و  هزور  هب  ار  شیاهزور  تدابع و  هب  ار  دوخ  ياهبش 
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همه دنک و  یهارمه  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  ات  دشابن  ادـخ  ّیلو  تیالو  تفرعم و  لها  اّما  دور ، جـح  هب  شرمع  نارود  مامت  رد 
نامیا زا  ًالصا  دهد و  شاداپ  ار  وا  ات  دنک  یمن  ادیپ  یّقح  لجوّزع  يادخ  رب  یـسک  نینچ  دشاب ، وا  رظن  ییامنهار و  قبط  رب  شلامعا 

.تسین ناگدنروآ 

ّیلو و ناونع  هب  ار  ناشیا  دوخ  وا  هک  دشاب  یناسک  ییامنهار  تیاده و  تحت  اهناسنا  لامعا  هک  تسا  نیا  دهاوخ  یم  دنوادخ  هچنآ 
انثتـسا نودـب  ار  دوخ  ياهراک  همه  دـیاب  دـنتفریذپ ، ار  ناشیا  تیـالو  یتقو  .تسا و  هداد  رارق  ناـنمؤم  راـیتخا  بحاـص  تسرپرس و 

هچ یبلق و  لاعفا  هچ  یحراوج و  لامعا  هچ  .تسا  هدشن  انثتـسا  رما  نیا  رد  يراک  چـیه  .دـنهد  رارق  اهنآ  یتسرپرـس  تیالو و  تحت 
ناوت یم  هک  تسا  تلاح  نیا  رد  اهنت  .دریگ و  رارق  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیادـه  تیـالو و  رتچ  ریز  دـیاب  همه  همه و  ناـسنا ، راـکفا 

ددنسپ یمن  هچنآ  رد  دنک و  عوجر  مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  ددنسپ  یم  شدوخ  هک  یلئاسم  رد  طقف  رگا  .تسادخ  هدنب  صخـش  تفگ 
ادخ کیرـش  ار  دوخ  صیخـشت  يأر و  ار و  دوخ  یگدنب ، رد  هکلب  تسین  ادـخ  هدـنب  طقف  وا  دـیامن ، لمع  دوخ  صیخـشت  لیم و  هب 

.ددرگ یمن  وا  لاح  لماش  هدش  هداد  هدعو  نانمؤم  هب  هک  ییاهشاداپ  اهباوث و  تسین و  نمؤم  اذل  تسا و  هداد  رارق 

راکوکین نافعضتسم  ِندوبن  روجأم 

ءوس دروم  نافرحنم  یخرب  يارب  هک  دـنا  هدومرف  هراشا  یبلطم  هب  دارفا  نیمه  هرابرد  دوخ ، شیامرف  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
: دنا هدومرف  ناشیا  .تسا  هتفرگ  رارق  تشادرب 

.ِِهتَمحَر (1) ِلضَِفب  َهَّنَجلا  ُهللا  ُُهلِخُدی  مُهنِم  ُنِسحُملا  َکئلوَا 

.دنک یم  تشهب  دراو  دوخ  تمحر  يدایز  ببس  هب  ار  ناشیا  زا  راکوکین  دارفا  دنوادخ 

هک یلامتحا  .دنا (2)  هتسناد  رهظا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  حرطم  ار  لامتحا  ود  شیامرف  نیا  حیضوت  رد  یسلجم  هماّلع  موحرم 
.8 هک تسا  نیا  دنا  هداد  حیجرت  ناشیا 
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مهیلع همئا  تفرعم  تمعن  زا  يریـصقت  هنوگ  چـیه  نودـب  هک  یناسک  ینعی  .دـشاب  تیالو  نارکنم  زا  نافعـضتسم  هب  هراشا  کئلوا » »
هب ناشیا  تشونرس  ینعی  .دنتسه  ِهللا » ِرمِال  َنوَجُرم   - » دش نایب  باتک  لّوا  شخب  رد  هک  روط  نامه  اهنیا -  دنا ، هدش  مورحم  مالّـسلا 

دنـشابن تیانج  ملظ و  لها  رگا  هک  تسا  نیا  مالّـسلا -  هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  قباـطم  یهلا -  رما  .تسا  هدـش  لوکوم  دـنوادخ  رما 
« ِِهتَمحَر ِلضَِفب   » ریبعت .درب  یم  تشهب  هب  ار  نانآ  دوخ ، تمحر  يدایز  ببـس  هب  دنوادخ  دنـشاب ، تاریخ  اهیکین و  هب  لمع  لها  هکلب 

َناک ام  : » دندومرف ترابع  نیا  زا  لبق  هکنانچ  .تسین  نانآ  هب  یهلا  هدـعو  رطاخ  هب  دارفا  نیا  ندـش  یتشهب  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد 
.دنوش یمن  تسا  هداد  نانمؤم  هب  دنوادخ  هک  یشاداپ  هدعو  لومشم  اهنیا  ینعی  .ِِهباوث » یف  ٌّقَح  َّزَع  َّلَج و  ِهللا  یَلَع  َُهل 

بناج زا  يا  هدـعو  چـیه  راکوکین  نافعـضتسم  هب  یلو  دـننک ، یم  ادـیپ  ار  تشهب  قاقحتـسا  دـنوادخ ، هدـعو  رطاخ  هب  ناـمیا  لـها 
هب دـنوادخ  هدـعو  دـنچ  ره  يرآ ؛ .دوب  دـنهاوخن  یتـشهب  ناـنمؤم  ریظن  أـنوش ، تشهب  لـها  رگا  سپ  .تسا  هتفرگن  ّقلعت  راـگدرورپ 

ادیپ دوش  یهلا  شاداپ  هدعو  لومـشم  هک  ار  نیا  قاقحتـسا  راگدرورپ  زا  تعاطا  رطاخ  هب  سک  چیه  تسوا و  لضف  يور  زا  نانمؤم 
راـکوکین و زا  ّمعا   ) ناـنمؤم ریغ  اـّما  دـننک  یم  ادـیپ  دوـخ  يادـخ  رب  یّقح  ناـمیا  لـها  هدـعو ، نـیا  غـالبا  زا  سپ  یلو  دـنک ، یمن 
هن تسا ، ناشیا  هب  تبـسن  دنوادخ  دئاز  لضف  هب  نمؤم  ریغ  نابوخ  ندش  یتشهب  نیاربانب  .دـنرادن  دـنوادخ  رب  یّقح  چـیه  راکتیانج )

.دنشاب هدرک  ادیپ  یّقح  یهلا -  هدعو  رطاخ  هب  هکنیا - 

دوش یم  هدـیمهف  ِِهباَوث - » یف  ٌّقَح  َّزَع  َّلَج و  ِهللا  یَلَع  َُهل  َناک  ام   » و ِِهتَمحَر » ِلضََفب   - » مالّـسلا هیلع  ماما  تارابع  زا  هک  يرگید  هتکن 
ار ناشیا  رگا  نیاربانب  .تسین  یهلا  هاگشیپ  رد  ناشیا  لامعا  ندش  هتفریذپ  يانعم  هب  راکوکین  نافعضتسم  ندش  یتشهب  هک  تسا  نیا 

یم یـسک  هب  روجأم  .تسین  اهنآ  ندوب  روجأم »  » لیلد ّتیروذعم  نیا  یلو  مینادب ، روذعم »  » ناشریـصقت مدع  فاعـضتسا و  رطاخ  هب 
حیرـصت هب  هورگ  نیا  هک  یلاح  رد  ددرگ ، وا  شاداپ  هدعو  لومـشم  هدوب و  لاعتم  يادـخ  تساوخ  اب  قباطم  شلمع  هک  تفگ  ناوت 

ناشبوخ لامعا  رجا  ناشیا  نتفر  تشهب  رت  قیقد  ریبعت  هب  .دـنرادن  دـنوادخ  زا  شاداـپ  نتفرگ  رد  یّقح  چـیه  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ندش لوبقم  يارب  دنوادخ  .تسین 
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یلوبق هدعو  لومـشم  دـنرادن ، نامیا  نوچ  اهنیا  دـشاب و  یم  نامیا »  » اهنآ همه  سأر  رد  هک  تسا  هتـسناد  ربتعم  ار  یطیارـش  لامعا ،
رب یّقح  نوچ  تسا ، هدـشن  اور  اـهنآ  هب  یملظ  مه  دـنوشن  یتشهب  رگا  ناـشبوخ ، ياـهراک  دوجو  اـب  نیارباـنب  .دـندرگ  یمن  لاـمعا 

.تسناد روجأم  ار  ناشیا  ناوت  یمن  مییوگ  یم  هک  تسا  نیا  .دنا  هتشادن  دنوادخ 

اب قباطم  هک  دوش  یم  هتفگ  یلمع  هب  يزجم  .تسناد  يزُجم »  » ناوت یمن  یهقف  حالطصا  هب  ار  نافعضتسم  نیا  کین  لامعا  نینچمه 
دنا هدربن  یپ  دوخ  یهلا  فیلاکت  هب  اهنیا  .دـنک  یم  طقاس  شا  هدـهع  زا  ار  ناسنا  هفیظو  تهج  نیمه  زا  هدـش و  ماجنا  یهلا  فیلکت 

رد ناشبوخ  لامعا  ندوب  يزجم  رب  لیلد  ّتیروذعم  نیا  .دنتسه  روذعم  فیلاکت  هب  ندرکن  لمع  رد  دنشاب ، یم  فعضتسم  نوچ  اّما 
رقاب ماما  ثیدـح  هرابرد  لیذ  تارابع  هدنـسیون  يزرو -  ضرغ  مییوگن  رگا  ینادان -  تاحیـضوت ، نیا  اب  .تسین  فیلاـکت  هب  لـمع 

: دوش یم  راکشآ  نشور و  یبوخ  هب  مالّسلا  هیلع 

تسادخ تّجح  هعیـش  رظن  رد  هک  یماما  هار  زا  ریغ  یهار  زا  ار  مالـسا  ماکحا  هک  ار  یناسک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  مینیب  یم  »
لامعا دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  .دـناد و  یم  تشهب  لها  ملاظ ، هن  دنـشاب  نسحم  هک  یتروص  رد  دـنا ، هدرک  لمع  اـهنآ  هب  هدـیمهف و 

(1) .تسا » رجا  بجوم  يزُجم و  دشاب ، مه  ادخ  یعقاو  مکح  فلاخم  رگا  نانآ 

زا تشادرب  رد  ار  يرگید  شحاف  هابتـشا  هدـش ، بکترم  هناهاگآان -  ای  هناهاگآ  هک -  یهابتـشا  نیمه  رطاخ  هب  نادان  هدنـسیون  نیا 
: دیوگ یم  .تسا  هدرک  حرطم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شیامرف 

هک تسین  داـعم  ادـخ و  هب  داـقتعا  ریظن  تسا و  نید  ماـکحا  نتخانـش  هار  طـقف  نوـچ  ّتیعوـضوم ، هن  دراد  ّتیقیرط  ماـما  تـفرعم  »
(2) .دشاب » هتشاد  ّتیعوضوم 

، دهد ماجنا  ار  جح -  تاکز و  هزور و  تحارـص  هب  بلطم  نیا  سکع  تسرد  مالّـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  هک  تسا  بیجع  رایـسب 
ناوت 6. یم  نیا  زا  رتاسر  يریبعت  هچ  اب  .درادن  یشاداپ  رجا و  چیه  شلامعا  دروآ ، اج  هب  ادخ  ّیلو  تیالو  نودب  ار  اهنیا  همه  اّما 
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ار نشور  حیرـص و  بلطم  نیا  تشادن ، یـضرغ  ءوس  هدنـسیون  رگا  ایآ  درک !؟ نایب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  نتـشاد  ّتیعوضوم 
!؟ دیمهف یمن 

نآ زا  لبق  ایند و  رد  قیالخ  ناحتما  هلیسو  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 

تـسا یهلا  یعطق  ّتنـس  کی  نیا  .تسا  ناشیا  تیالو  لوبق  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  نامیا  لصا  هک  میتسناد  هتـشذگ  بلاطم  زا 
هب صاصتخا  تسا و  مکاح  هدومرف  قلخ  دـنوادخ  هک  ییاهنیمز  اهنامـسآ و  لها  همه  رب  دراد و  هتـشاد و  نایرج  تقلخ  ّلـک  رد  هک 

تقلخ زا  لبق  .درادـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تّما  هب  صاـصتخا  یـسمش و  هموظنم  رد  نیمز  هرک  يور  ياـهناسنا 
طوبرم ثیداحا  زا  یکی  رد  .تسا  هتشاد  نایرج  ّتنس  نیا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يدوجو  رون  شنیرفآ  ماگنه  زا  اهناسنا و  یکاخ 

: دنا هدومرف  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  جارعم ، هب 

نِم َهَِّمئَالا  َنیَسُحلا َو  َنَسَحلا َو  َهَمِطاف َو  ًاِّیلَع َو  ُتقَلَخ  َُکتقَلَخ َو  ّینِا  ُدَّمَُحم ، ای  ََّیِلا ... : یحوَا  ُُهلالَج ، َّلَج  ِلیلَجلا  َیِلا  یب  َيِرُسا  َهَلَیل 
نَم .َنینِمؤُملا َو  َنِم  يدـنِع  َناک  اهَِلبَق  نَمَف  .َنیـضَرَالا  ِلهَا  ِتاومَّسلا َو  ِلهَا  یلَع  مُکَتَیالِو  ُتضَرَع  .يرُون َو  نِم  ٍرون  ِخنِـس  نِم  ِهِدـلُو 

.َنیِرفاکلا َنِم  يدنِع  َناک  اهَدَحَج 

َّرُِقی یّتَح  َُهل  ُترَفَغ  ام  مُِکتَیالِِول ، ًادِـحاج  یناتَا  َُّمث  یلاـبلا ، ِّنَّشلاَـک  َریـصَی  َعِطَقنَی َو  یّتَح  ینَدَـبَع  يدـیبَع  نِم  ًادـبَع  َّنَا  َول  ُدَّمَُحم ، اـی 
.مُِکتَیالِِوب (1)

نم دّمحم ، يا  دومرف ... : یحو  نینچ  نم  هب  جارعم ) بش   ) مدش هداد  ریـس  هلالج -  ّلج و  لیلج -  راگدرورپ  يوس  هب  نم  هک  یبش 
لها اهنامـسآ و  لها  رب  ار  امـش  تیالو  .مدیرفآ و  دوخ  رون  لصا  زا  ار  وا  نادنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و 

نارفاک ءزج  نم  رظن  زا  درک ، راکنا  ار  نآ  هک  ره  .دیدرگ و  نانمؤم  زا  نم  دزن  تفریذـپ ، ار  نآ  سک  ره  سپ  .متـشاد  هضرع  اهنیمز 
.دش

اب سپـس  ددرگ ، هدیـسوپ  ِکشَم  نوچمه  دوش و  هعطق  هعطق  هکنآ  ات  دنک  تدابع  ارم  ردق  نآ  نم  ناگدـنب  زا  یکی  رگا  دّـمحم ، يا 
.ن.دیامن فارتعا  رارقا و  امش  تیالو  هب  هکنآ  ات  مرذگ  یمن  وا  زا  نم  دیآ ، نم  دزن  امش  تیالو  راکنا 

189 ص :
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یتّیرح رایتخا و  اب  دنیآ ، ایند  ملاع  هب  هکنآ  زا  لبق  اهناسنا  .تسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هب  رارقا  انامه  نامیا  كالم  يرآ ؛
هلیـسو زین  ایند  رد  هک  روط  نامه  .دوب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ناحتما  هّداـم  دـنتفرگ و  رارق  یهلا  ناـحتما  دروم  دنتـشاد  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  هسّدـقم  تاوذ  نآ  هب  ّتبحم  ناشیا ، تیالو  هناشن  تسا و  رما  نیمه  ادـخ  ناحتما 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و 

ُهللا ُهَّبَک  انَتَّبَحَم ، كِرُدی  َمل  َُّمث  یلابلا ، ِّنَّشلاَک  َریـصَی  یّتَح  ٍماع  َفلَأ  َُّمث  ٍماع  َفلَا  َُّمث  ٍماع  َفلَأ  ِهَورَملا  افَّصلا َو  َنَیب  َهللاَدَبَع  ًادبَع  َّنَا  َول 
(1) یبرُقلا .» ِیف  َهَّدَوَملا  اَِّلا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلَاسَا  ُلق ال  : » الَت َُّمث  .ِراّنلا  ِیف  ِهیَرَخنِم  یلَع 

ات رگید ، لاس  رازه  زین  نآ  زا  سپ  رگید و  لاس  رازه  هاـگ  نآ  دـنک ، تداـبع  ار  ادـخ  لاـس  رازه  هدرم  افـص و  نیب  رد  يا  هدـنب  رگا 
سپـس .دنکفا  یم  شتآ  رد  شا  ینیب  اب  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتـشادن  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  اّما  دوش ، هدیـسوپ  ِکشَم  نوچمه  هکنآ 

« .مهاوخ یمن  ناکیدزن  هار  رد  تّدوم  زج  يدزم  متلاسر ، ماجنا  رطاخ  هب  نم  وگب : ربمایپ ) يا  : ») دومرف توالت  ار  هیآ  نیا 

یتدابع ره  ياهتنا  ادتبا و  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  تفرعم 

ناگدنب ار  تاکز  جح و  هزور و  زامن و  رگا  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تفرعم و  تادابع ، همه  حور  لصا و  لاح  ره  هب 
اهنیا رگا  .دوبن و  انشآ  هزور و ...  زامن و  اب  یسک  دندوبن  اهنآ  رگا  .تسا  هدوب  تلاسر  نادناخ  تخانـش  تکرب  هب  دنا ، هتخومآ  ادخ 

نیاربانب .دنزاس  یم  رت  مکحم  رتراوتسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تفرعم و  رد  ار  هدننک  تدابع  دنـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  راثآ 
قداص ماما  .تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  تفرعم و  یتدابع ، ره  رخآ  لّوا و  تفگ  ناوت  یم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

.َموَّصلا َو ال ُلِدعَی  ٌءیَش  َِکلذ  َدَعب  .َهاکَّزلا َو ال  ُلِدعَی  ٌءیَش  ِهالَّصلا  ِهَفِرعَملا َو  َدَعب  .َهالَّصلا َو ال  ِهِذه  ُلِدعَی  ِهَفِرعَملا  َدَعب  ٍءیَـش  نِم  ام 
.ي .اُنتَفِرعَم (2) ُُهتَِمتاخ  .اُنتَفِرعَم َو  ِلُک  ِهّ َِکلذ  ُهَِحتاف  .َّجَحلا َو  ُلِدعَی  ٌءیَش  َِکلذ  َدَعب 

190 ص :
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تاکز اب  زیچ  چـیه  زامن ، تفرعم و  زا  سپ  .دـنک و  یمن  يربارب  زامن  نیا  اب  تفرعم ، زا  سپ  شزرا ) ّتیمها و  ظاـحل  زا   ) زیچ چـیه 
زاغآ و .دنک و  یمن  يربارب  جح  اب  زیچ  چـیه  اهنیا  زا  سپ  .دـنک و  یمن  يربارب  هزور  اب  زیچ  چـیه  اهنیا  زا  سپ  .دـنک و  یمن  يربارب 

.ام تفرعم  مه  اهنآ  ياهتنا  نایاپ و  تسا و  مالّسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام تفرعم  اهنیا  همه  يادتبا 

ادخ تفرعم  همزال  دش ، نایب  هک  روط  نامه  اّما  .تسوا  یگدـنب  تقیقح  حور و  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  تفرعم  تفرعم ،»  » رد لصا 
موصعم هدراهچ  تیالو  میلـست  دیاب  یتدابع  ره  زا  لبق  هک  يروط  هب  تسوا ، تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفرعم 

زا .تسا  مّدـقم  یتدابع  ره  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هبتر  سپ  .تفرگ  ارف  ار  يدابع  لامعا  اهنآ  زا  هاگ  نآ  دـش و  مالّـسلا  مهیلع 
مهیلع تیب  لها  هب  تبـسن  رتشیب  تفرعم  رد  شرثا  مه  نیا  هک  تسا  دـنوادخ  هب  تبـسن  رتشیب  تفرعم  یتدابع  ره  هجیتن  رگید  فرط 

زا تساهنآ ، همه  حور  نوچ  تسا و  تادابع  همه  هدـیکچ  هراصع و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  نیارباـنب  .ددرگ  یم  راکـشآ  مالّـسلا 
.تسین ادج  یتدابع  چیه 

لاح ره  رد  تیالو  بوجو 

مهیلع تیب  لها  تیالو  یلو  دوش ، طقاس  ناسنا  هدـهع  زا  یطیارـش  رد  تسا  نکمم  تادابع  همه  مینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
زا یلاُمث  هزمحوبا  ار  بلطم  نیا  .ددرگ  یمن  طقاس  شبوجو  یطیارش  چیه  رد  هک  دشاب  یم  یبلق  رما  کی  تسین و  روط  نیا  مالّـسلا 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اهنِم ٍَعبرَا  یف  َلِعُجَف  .ِتیَبلا  َلهَا  اَنل  ُهَیالِولا  َناضَمَر َو  ِرهَـش  ُموَص  ِتیَبلا َو  ُّجَح  ِهاکَّزلا َو  ُءاتیا  ِهالَّصلا َو  ُماِقا  ٍسمَخ : یلَع  ُمالـسِالا  َِیُنب 
نَم .ٌّجَـح َو  ِهیَلَع  َسیَلَف  ٌلام ، ُهَدـنِع  نُکَی  َمل  نَم  .ُهاکَّزلا َو  ِهیَلَع  نُکَی  َمل  ٌلام ، َُهل  نُکَی  َمل  نَم  .ٌهَصخُر  ِهَیالِولا  ِیف  لَعجَی  َمل  َو  ٌهَصخُر ،
(1) ٌهَبِجاو .]  ] ٌهَمِزال َیِهَف  َُهل ، َلام  وَا ال  ٍلام  اذ  وَا  ًاضیرَم ، وَا  َناک  ًاحیحَص  ُِهیالِولا  .َناضمَر َو  َرهَش  َرَطفَا  َو  ًادِعاق ، یّلَص  ًاضیرَم ، َناک 

هناخ 1. ّجح  تاکز و  تخادرپ  زامن و  نتشاد  اپ  هب  تسا : راوتسا  زیچ  جنپ  رب  مالسا 

191 ص :
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چیه رد  تیالو  یلو  دـنوش ، یم  طقاس  یّـصاخ  طیارـش  رد  اهنیا  زا  ات  راهچ  سپ  .تیب  لها  اـم  تیـالو  ناـضمر و  هاـم  هزور  ادـخ و 
طقاس وا  زا  جح  درادن ، یلام  هک  یسک  .تسین و  بجاو  وا  رب  تاکز  تخادرپ  درادن ، ییاراد  هک  یـسک  .ددرگ  یمن  طقاس  یطیارش 

ضیرم ملاس و  صخش  يارب  تیالو  یلو  دریگ ، یمن  هزور  ار  ناضمر  هام  دناوخ و  یم  زامن  هتسشن  دشاب ، ضیرم  هک  یسک  .تسا و 
.تسا يرورض  مزال و  یطیارش  ره  رد  ریقف  اراد و  يارب  و 

رد .دـشاب و  هتـشاد  اضق  هکنآ  نودـب  ددرگ  یم  طقاس  یّلک  روط  هب  اـهمناخ  يارب  یطیارـش  رد  اـّما  تسا ، نید  عرف  نیرت  مهم  زاـمن 
ءامیا ّدح  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ  یم  طقاس  مه  نآ  ندناوخ  هتسشن  زجع ، تروص  رد  نآ و  ندناوخ  هداتسیا  يرامیب ، نوچمه  یعقاوم 
یصاخ طیارش  رد  کی  ره  زین  هزور  تاکز و  جح و  دننام  نید  عورف  ریاس  .دسر  یم  زامن  يازجا  یبلق  نداد  روطخ  یتح  هراشا و  و 
یطیارش چیه  رد  سک و  چیه  يارب  نآ  هب  تبـسن  یفیفخت  هنوگ  چیه  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  اهنت  .دنتـسین  بجاو 

هفیظو ّلقاّدح  نیا  هّتبلا  .ددرگ  یمن  طقاس  شا  هفیظو  یبلق  رما  نیا  ربارب  رد  تسا ، فّلکم  هدنز و  صخـش  یتقو  ات  .تسا  هدشن  هداد 
ياهتروص هب  دوخ  ّصاخ  طیارش  رد  زین  یبلق  رما  نیا  راهظا  .دراد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  لوبق  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  يا 

.دنک یم  ادیپ  بوجو  فلتخم 

رفک نامیا و  رایعم  مالّسلا ؛ هیلع  ماما  راکنا  تفرعم و 

هراشا

دوجو میناوت  یم  دشاب ، یم  تادابع  لامعا و  همه  لصا  حور و  هکنیا  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تفرعم و  ّتیمها  هب  هّجوت  اب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  دیکأت  رما  نیا  رب  ثیداحا  رد  هک  مینادب  رفک  نامیا و  كالم  ار  نآ  مدع  و 

.ًاِرفاک َو َناک  انَرَکنَا  نَم  .ًانِمُؤم َو  َناک  انَفَرَع  نَم  .اِنَتلاهَِجب  َساّنلا  ُرَذـُعی  .انَتََفِرعَم َو ال  ّاِلا  ُساـّنلا  ُعَسَی  ـال  .اـنَتَعاط  ُهللا  َضَرَف  َنیذَّلا  َنَحن 
ُلَعفَی ِِهَتلالَض ، یلَع  تُمَی  نِاَف  .ِهَبِجاولا  اَِنتَعاط  نِم  ِهیَلَع  ُهللا  َضَرَتفا  يِذَّلا  يَدُهلا  َیِلا  َعِجرَی  یّتَح  ًّالاض  َناک  انرِکنَی ، َمل  انفِرعَی َو  َمل  نَم 

.ُءاشَی (1)1. ام  ِِهب  ُهللا 
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روذـعم ام  نتخانـش  رطاخ  هب  دـنرادن و  ام  تفرعم  زج  یهار  مدرم  .هدومرف  بجاو  ار  اـم  زا  تعاـطا  ادـخ  هک  میتسه  یناـسک  نآ  اـم 
دراد و ام  تفرعم  هب  رارقا  هن  هک  یسک  .تسا و  رفاک  دیامن ، راکنا  ار  ام  هک  ره  و  نمؤم ، دشاب ، هتشاد  ار  ام  تفرعم  سک  ره  .دنتسین 

زاب هتخاس -  بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  یتیادـه  ناـمه  اـم -  زا  مزـال  تعاـطا  يوس  هب  هکنیا  رگم  تسا ، هارمگ  دـنک ، یم  راـکنا  هن 
.دنک یم  راتفر  وا  اب  دهاوخب  هک  هنوگره  ادخ  دریمب ، شا  یهارمگ  لاح  رد  رگا  سپ  .ددرگ 

راکنا لباقم  رد  تفرعم  بیترت  نیا  اب  .ناشیا  تخانـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّقح  يادا  نتفریذـپ و  زا  تسا  تراـبع  ماـما  تفرعم 
هیلع ماما  ّقح  نتـسناد  عالّطا و  فرِـص  نآ  زا  روظنم  هک  درک  هّجوت  دـیاب  دوش ، یم  همجرت  تخانـش »  » هب یهاگ  رگا  .دریگ  یم  رارق 

هک یسک  ینعی  سانش  ماما  دوش و  یم  ریبعت  داقتعا »  » و رواب »  » هب هک  تسا  نآ  هب  تبسن  میلـست  یبلق و  نتفریذپ  هکلب  تسین ، مالّـسلا 
راب ریز  ناشیا ، ّقح  نتسناد  زا  سپ  ینعی  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  راکنا  .تسا  ناشیا  میلـست  دراد و  لوبق  تماما  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما 

.ددرگن میلست  دورن و  نآ 

ّلاض ای  فعضتسم 

، دنا هدوبن  رّـصقم  نتـسنادن  نیا  رد  دـنرادن و  اهنآ  یهلا  بصنم  ماقم و  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  زا  یعالّطا  ًالـصا  هک  یناسک  نیاربانب ،
مه ادخ  رب  هتبلا  .دنا  هدشن  تیادـه  حیحـص  ریـسم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  .دـنوش  یم  هدـیمان  ّلاض »  » ای فعـضتسم »  » ًاحالطـصا

يّدح رد  دارفا  هنوگ  نیا  هب  تبسن  .دزاس  انشآ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  میقتـسم  طارـص  اب  ار  دوخ  ناگدنب  همه  هک  هدوبن  بجاو 
هدـش لوکوم  یهلا  رما  هب  ناشیا  تشونرـس  نییعت  اّما  دراد  دوجو  رفیک  هذـخاؤم و  قاقحتـسا  تسا ، هدـش  تّجح  مامتا  ناشیا  رب  هک 

یم ماجنا  دهاوخب  راک  ره  تسا و  زاب  وا  تسد  تروص  ره  رد  دیامن ، راتفر  ناشیا  اب  دوخ ، لضف  ای  لدع  اب  ادخ  تسا  نکمم  .تسا 
.دنک یمن  ملظ  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  مّلسم  ردق  هّتبلا  .دهد 

.فعضتسم رفاک و  نمؤم ، دنتسه : هتسد  هس  دنوادخ  هاگشیپ  رد  اهناسنا  سپ 
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كرشم مه  تسا و  رفاک  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  رکنم 

يادخ هب  تبسن  رفک  ای  نامیا  رایعم  تقیقح  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  ییانـشآ  مدع  راکنا و  تفرعم ، يدنب  هتـسد  نیا  رایعم 
هداد رارق  كرـش  فاعـضتسا و  رفکو و  نامیا  صخاش  هناشن و  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجو  دـنوادخ  .دـشاب  یم  رما  نیمه  زین  لاـعتم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا 

.ًّالاض َناک  ُهَلِهَج  نَم  .ًاِرفاک َو  َناک  ُهَرَکنَا  نَم  .ًانِمُؤم َو  َناک  ُهَفَرَع  نَمَف  .ِهِقلَخ  َنَیب  ُهَنَیب َو  ًامَلَع  مالّـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َبَصَن  َّلَـجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 
.َراّنلا (1) َلَخَد  ِِهتَوادَِعب  َءاج  نَم  .َهَّنَجلا َو  َلَخَد  ِِهتَیالِِوب  َءاج  نَم  .ًاکِرشُم َو  َناک  ًائیَش  ُهَعَم  َبَصَن  نَم  َو 

ار وا  تفرعم  سک  ره  هک  يروط  هب  .تسا  هداد  رارق  شناگدـیرفآ  دوخ و  نایم  هناشن  مچرپ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـجوزع  يادـخ 
يرگید يارب  سک  ره  و  هارمگ ، دشاب  نادان  وا  هب  تبـسن  سک  ره  .تسا و  رفاک  دیامن ، راکنا  ار  وا  سک  ره  و  نمؤم ، دـشاب  هتـشاد 

منهج دراو  دـشاب ، وا  نمـشد  سک  ره  و  تشهب ، دراو  دروایب  ار  وا  تیالو  سک  ره  .تسا و  كرـشم  دوش ، لئان  یماقم  وا  راـنک  رد 
.ددرگ یم 

دوـخ شیپ  زا  ار  يرگید  هار  هداد ، رارق  شدوـخ  یگدـنب  يارب  وا  هک  يریـسم  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هـب  تبـسن  كرش 
قیرط نیا  زا  هک  دریذپ  یم  ار  یـسک  ًافرـص  هداد و  رارق  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  ار  دوخ  یگدنب  هار  اهنت  لاعتم  يادخ  .دننیزگرب 

تقیقح رد  دنادرگ ، کیرش  اهنآ  یهلا  تاماقم  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  اب  ار  يرگید  دارفا  ای  درف  یـسک  رگا  سپ  .دنک  تدابع  ار  وا 
عقاو رد  یسک  نینچ  .تسا  هداد  رارق  کیرش  ادخ  اب  ار  يرگید  هتفرگ و  شیپ  یگدنب  يارب  یهلا  میقتسم  طارص  زا  ریغ  يرگید  هار 

يویند ماکحا  نیا  یلو  دوش ، یم  راب  وا  رب  ایند  رد  مالسا  ماکحا  یحلاصم  يور  تسا و  ناملسم  ارهاظ  هک  دنچ  ره  تسا و  كرـشم 
.دشاب یم  كرشم  رگید  تهج  زا  رفاک و  یتهج  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  رکنم  سپ  .دهد  یمن  رییغت  ار  وا  تبقاع  ّتیعقاو و 

مه كرـش و  قیرط  مه  زین ، ماما  اب  ینمـشد  نآ ، هویم  هناشن و  مه  تسا و  دـیحوت  قیرط  مه  ماـما ، تفرعم  هک  روط  ناـمه  نیارباـنب ،
.0 .تسا نآ  هویم  هناشن و 
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ناشناوریپ يارب  رفک  همئا  ندوب  تب 

هک دنتسه  یناسک  نانآ  اریز  تسا ؛ هدش  تب »  » هب ریبعت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  رد  تلالـض  نایاوشیپ  زا  تهج ، نیمه  هب 
.دننک یم  فرحنم  دیحوت  قیرط  زا  ار  ناگدنب 

: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاُمث  هزمحوبا 

.ًّالاض اذَکه  ُهَریَغ  ُُدبعَی  امَّنَاَک  َهللا ، ُفِرعَی  نَم ال  اّمَا  .َهللا َو  َفَرَع  نَم  َهللا  ُُدبعَی  امَّنِا  َهَزمَحابَا ، ای 

؟ ِهللا ُهَفِرعَم  ام  َو  ُهللا ؛ َکَحَلصَا  ُتُلق :

نِم يدُهلا  ِهَِّمئَِاب  ِِهب َو  ِماِمتئِالا  مالّسلا َو  هیلع  ٍِّیلَع  ِهالاُوم  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َهللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  ُقِّدَُصی  َهللا َو  ُقِّدَُصی  َلاق :
.ِهللا ُنافرِع  َِکلذَک  .مِهِّوُدَع َو  نِم  ِهللا  َیِلا  ِهَءارَبلا  ِهِدَعب َو 

؟ ِنامیالا َهَقیقَح  ُتلَمکَتسا  اَنَا  ُُهتلِمَع  اِذا  ٍءیَش  ُّيَأ  ُهللا ؛ َکَحَلصَا  َتُلق : َلاق :

.ُهللا َتَرَمَا  امَک  َنیقِداّصلا  َعَم  ُنوُکَت  َو  ِهللا ، َءادعَا  يداُعت  َو  ِهللا ، َءایلوَا  یلاُوت  َلاق :

؟ ِهللا ُءایلوَا  نَم  َو  ُتُلق : َلاق :

یَهَتنا َُّمث  مالّسلا ، مهیلع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  ُنیَسُحلا َو  ُنَسَحلا َو  ٌِّیلَع َو  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهللا  ُءایلوَا  َلاقَف :
.ُهللا ُهَرَمَا  امَک  َنیقِداّصلا  َعَم  َناک  ِهللا َو  َءایلوَا  یلاو  دَقَف  ِءالُؤه ، یلاو  نَمَف  .ٌِسلاج  َوُه  ٍرَفعَج َو  یِلا  َأَموَأ  .ٌرَفعَج َو  ینبا  َُّمث  انَیِلا ، ُرمَالا 

؟ ُهللا َکَحَلصَا  ِهللا  ُءادعَا  نَم  َو  َتُلق :

يداع دَـقَف  ِءالُؤه ، يداع  نَمَف  .مُهَنید  َناد  نَم  ُهَیِواعُم َو  ُلَثعَن َو  ُعَمُر َو  ِلیـصَفلا َو  ُوبَأ  َلاق : مُه ؟ نَم  َتُلق : َلاق : .ُهََعبرَالا  ُناثوَالا  َلاـق :
.ِهللا (1) َءادعَا 

ادخ ریغ  ییوگ  هتخانشن ، ار  ادخ  هک  سک  نآ  یلو  .دشاب  هتخانـش  ار  وا  هک  دنک  یم  تدابع  ار  ادخ  یـسک  طقف  انامه  هزمحوبا ، يا 
ادـخ و هکنیا  دومرف : تسیچ ؟ ادـخ  تفرعم  دـیامرف ؛ حالـصا  ار  ناترما  ادـخ  مدرک : ضرع  .دـنک  یم  تدابع  نینچنیا  هناـهارمگ  ار 
زا سپ  تیاده  ناماما  وا و  تماما  نتفریذپ  مالّسلا و  هیلع  یلع  اب  یتسود  دروم  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم 

.6 ادخ يوس  هب  ناشنانمشد  زا  نتسج  يرازیب  وا و 
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.تسا هنوگ  نیا  ادخ  تخانش  .دیامن و  قیدصت 

تـسد هب  لماک  روط  هب  ار  نامیا  تقیقح  مهد ، شماجنا  نم  رگا  هک  تسا  يراک  هچ  دیامرف ؛ حالـصا  ار  ناترما  ادخ  مدرک : ضرع 
وت هب  دنوادخ  هکنانچ  یشاب  ناقداص  اب  هارمه  و  يرادب ، نمشد  ار  ادخ  نانمشد  و  يرادب ، تسود  ار  ادخ  يایلوا  دومرف : ما ؟ هدروآ 

.تسا هداد  روتسد 

نب ّیلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ  يایلوا  دومرف : دننایک ؟ ادخ  يایلوا  مدرک : ضرع 
هراشا دوب  هتسشن  هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  هب  .رفعج و  مدنزرف  سپس  هدش ، یهتنم  ام  هب  رما  نیا  سپس  دنتـسه ، مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا 

هداد روتـسد  شیادخ  هکنانچ  هدوب  ناقداص  اب  هارمه  هتـشاد و  تسود  ار  ادـخ  يایلوا  درادـب ، تسود  ار  نانیا  سک  ره  سپ  .دومرف 
.تسا

.هناگراهچ ياهتب  دومرف : دننایک ؟ ادخ  نانمشد  دیامرف ؛ حالصا  ار  ناترما  ادخ  مدرک : ضرع 

نانآ هک  ره  سپ  .دشاب  نانآ  نید  هب  سک  ره  هیواعم و  لَثعَن و  عَمُر و  لیصفلا و  وبا  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نانآ  مدرک : ضرع 
.تسا هدرک  ینمشد  ادخ  نانمشد  اب  درادب ، نمشد  ار 

قولخم ربارب  رد  تدابع  يانعم 

هدرک تدابع  ار  وا  عقاو  رد  دنک ، تعاطا  قلاخ ، تیـصعم  رد  ار  یقولخم  یـسک  رگا  دنا ، هدومرف  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  روط  نامه 
: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا 

.ُهَدَبَع (1) دَقَف  ِِقلاخلا ، ِهَیِصعَم  یف  ًاقُولخَم  َعاطَا  نَم  .ِلاجِّرلا  ُهَعاط  َیِه  امَّنِا  .َعوُکُّرلا َو  َال  َدوُجُّسلا َو  َیِه  ُهَدابِعلا  ِتَسَیل 

، دنک تعاطا  قلاخ  تیصعم  رد  ار  یقولخم  هک  یسک  .دارفا  زا  تعاطا  زا : تسا  ترابع  هکلب  تسین ، ندرک  عوکر  هدجـس و  تدابع 
.9 .تسا هدرک  تدابع  ار  وا  عقاو  رد 

196 ص :

یمق ج 2 ص 29. میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  - 1
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: هفیرش هیآ  لیذ  رد  نینچمه 

اّمَع یلاعَت  ُهَناحبُس َو  َوُه  ّاِلا  َهِلا  ًادِحاو ال  ًاهِلا  اوُُدبعَِیل  ّاِلا  اوُِرُما  ام  َمَیرَم َو  َنب  َحیـسَملا  ِهللا َو  ِنوُد  نِم  ًابابرَا  مُهَنابهُر  مُهَرابحَا َو  اوُذَخَِّتا 
.َنوُکِرُشی (1)

هک یلاح  رد  دـنتفرگرب  دـنوادخ  زا  ریغ  یبابرا  ناونع  هب  ار  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  زین  دوخ و  يدابع  یملع و  ياهتیـصخش  اـهنیا 
هّزنم و دنهد ، یم  رارق  کیرـش  شیارب  هچنآ  زا  وا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  نامه  دـننک ، تدابع  ار  دوبعم  کی  طقف  دـندوب  رومأم 

.تسا یلاعتم 

هدوبن تروص  نیا  هب  اهنآ  نتـسناد  ّبر  دارفا و  ندرک  تدابع  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدّدـعتم  تاـیاور  رد 
.دنروآ اج  هب  عوکر  دوجس و  اهنآ  هاگشیپ  رد  هک  تسا 

تیالو نارکنم  هناهاگآان  كرش 

مارح مدرم  رب  ار  ادخ  لالح  اهنآ  هکلب  تفریذپ ، یمن  ناشیا  زا  یسک  دندناوخ ، یم  ناشدوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  یناسک  رگا  ًالوصا 
دـندرک و یم  يوریپ  اـهنآ  زا  ماـکحا  نیا  رد  مه  مدرم  و  دنتـشاذگ ) یم  تعدـب  نید  رد  ینعی   ) دـندرک یم  لـالح  ار  یهلا  مارح  و 

.دندش یم  التبم  كرش  ادخ و  ریغ  تدابع  هب  دنمهفب ، ناشدوخ  هکنآ  نودب  بیترت  نیدب 

: دندومرف هفیرش  هیآ  نیمه  هرابرد  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا 

ُثیَح ال نِم  مُهوُدَبَعَف  ًالالَح  مَُهل  اُومَّرَح  ًامارَح َو  مَُهل  اوُّلَحَا  نِکل  َو  مُهوباجَا ، اَمل  مُهوَعَد  َول  َو  مِهِسُفنَا ، ِهَدابِع  یِلا  مُهوَعَد  ام  ِهللاَو  امَأ 
.َنوُرُعشَی (2)

ار ناشیا  توعد  یـسک  دـندرک ، یم  نینچ  رگا  و  دـندناوخن ، ناشدوخ  ندرک  تدابع  يوس  هب  ار  مدرم  اـهنیا  ادـخ ، هب  مسق  دـینادب ؛
ناشدوخ هکنآ  نودـب  ار  اهنآ  سپ  دـنتفریذپ ) مه  اهنآ  و   ) دـندرک مارح  ار  یلالح  لالح و  ناشیا  رب  ار  یمارح  یلو  تفریذـپ ، یمن 

.7 .دندومن تدابع  دنمهفب ،

197 ص :

.31 (/ 9  ) هبوت - 1
ح 7. كرشلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 398 ، لوصا  - 2
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ار ادخریغ  دوش و  كرشم  تدابع  رد  یسک  رگا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  َنوُرُعـشَی » ُثیَح ال  نِم   » دیق نامه  ثحب  نیا  رد  مهم  هتکن 
مامت وا  رب  تّجح  سپ  دورب ، رازگتعدـب  لابند  دـیابن  هک  دـناد  یم  نوچ  یفرط  زا  .تسین  هاگآ  رما  نیا  هب  دوخ  ًاموزل  دـنک ، تداـبع 

نیا .دـنک  یم  كرـشم  ار  وا  رازگتعدـب ، زا  وا  ّتیعبت  هـک  دـنادن  تـسا  نـکمم  یلو  دـشاب  یم  شندرک  یهاـتوک  لوؤـسم  تـسا و 
ور نیا  زا  .دشاب  هتـشادن  هجوت  رما  نیا  هب  شدوخ  دنچ  ره  دوش  یم  كرـشم  ًاعقاو  وا  دـهد و  یمن  رییغت  ار  هلأسم  تقیقح  نتـسنادن ،
ادخ زج  يدوبعم  ره  دنتـسه و  نانآ  دوبعم  تقیقح ، رد  دنوش ، یم  تعاطا  ناشناوریپ  هیحان  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد 
رفک همئا  دروـم  رد  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ناـسل  رد  .دنتـسه  تسرپ  تـُب  عـقاو  رد  ناـشناوریپ  نیارباـنب  تـسا و  تـُب »  » تـقیقح رد 

.تسا هتفر  راک  هب   (3)« توغاط « ، » تبج ، » (2)« يّزع  » و تال » ، » (1)« منص « ، » نثو  » نوچمه يریباعت 

« تئارب  » و تیالو »  » مزاول راثآ و 

هراشا

هخاش هویم  تسادخ و  يایلوا  ّتبحم  دـیور ، یم  تیالو  هخاش  زا  هک  يا  هویم  .دـندیحوت  تخرد  دـنمونت  هخاش  ود  تئارب  تیالو و 
نانمشد هب  تبـسن  تئارب  زا  یلو  دشاب  هتـشاد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  دناوت  یمن  سک  چیه  .ادخ  نانمـشد  ضغب  تئارب ،
نانمشد زا  تئارب  هب  تبسن  اّما  دراد  ار  امـش  تالاوم  سک  نالف  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـسک  .دشاب  هرهب  یب  نانآ 

: دندومرف ترضح  نآ  .تسا  فیعض  امش 

.انِّوُدَع (4) نِم  َأَّرَبَتَی  َمل  انَتَّبَحَم َو  یعَّدا  ِنَم  َبَذََک  َتاهیَه !

.تسا هتسجن  يرازیب  ام  نانمشد  زا  هک  یلاح  رد  دراد  ار  ام  ّتبحم  ياعّدا  هک  سک  نآ  تسا  هتفگ  غورد  تسین ! نینچ  زگره 

، ضغب ّبح و  ینعی  اهنآ ، تارمث  تئارب و  تیالو و  دوب !؟ توافت  یب  وا  نمشد  هب  تبسن  اّما  تشاد  تسود  ار  یـسک  دوش  یم  رگم 
.ر دنرگیدکی و  موزلم  مزال و 

198 ص :

(. شیرق یمَنَص  فورعم  ياعد   ) نیمالا دلب  زا  راونالاراحب ج 85 ص 260 ح 5 ، - 1
باب 36 ح 2. نیدلا  لامک  - 2

.ریدغ دیع  زور  لامعا  رد  لامعالا ص 473  لابقا  - 3
.رئارس زا  راونالاراحب ج 27 ص 58 ح 18 ، - 4
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(1) »؟ ُضُغبلا َّبُحلا َو  ّاِلا  ُنامیالا  ِلَه  َو  : » دوش یم  هصالخ  ضغب  بح و  نیمه  رد  نامیا 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رب  تاولص  تّیمها 

رب نداتـسرف  تاولـص  لامعا ، نآ  هلمج  زا  هک  دـنک  یم  ادـیپ  زورب  روهظ و  یلامعا  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  اـم  ّتبحم 
.تسا هتفرگ  تروص  نآ  هب  تبسن  يدیکا  ياهشرافس  ثیداحا ، رد  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  دّمحم و 

.ٍدَّمَُحم (2) ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهالَّصلا  َنِم  ُلَقثَا  ٌءیَش  ِنازیملا  ِیف  ام 

.تسین مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  رت  نیگنس  لامعا ، نازیم  رد  يزیچ 

نینچ لماک  تاولـص  دشاب و  ناشیا  تیب  لها  رب  تاولـص  اب  هارمه  هشیمه  دـیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  هّتبلا 
وا هب  .دـمحم  یلع  لـص  مهللا  تفگ : یم  دوـب و  هتخیوآ  هبعک  هدرپ  هب  يدرم  هک  دندینـش  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  .تـسا  تیاوـلص 

: دندومرف

.ِِهتَیب (3) ِلهَا  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمِهّللا  ُلق : .انَّقَح  انِملظَت  .اهِرتُبت ال  ال  ِهللاَدبَع ، ای 

.تسرف تاولص  وا  تیب  لها  دمحم و  رب  ایادخ  وگب : نینچ  .رادم  اور  متس  ام  ّقح  رد  .نکم  صقان  ار  تاولص  ادخ ، هدنب  يا 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تساجنآ  ات  ندانسرف  تاولص  ّتیمها 

.هَّنَجلا (4) َقیرَط  ِِهب  َئِطَخ  َّیَلَع ، َهالَّصلا  َیِسَنَف  ُهَدنِع  ُترِکُذ  نَم 

.دنک یم  مگ  ار  تشهب  هار  دیامن ، كرت  ار  نم  رب  تاولص  دوش و  هدرب  نم  مان  وا  دزن  هک  سک  ره 

شنانمشد رب  دنوادخ  نعل 

تنعل زین  ناشیا  نانمشد  هب  تبسن  ضغب  هناشن  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  تمالع  نداتـسرف ، تاولـص  هک  هنوگ  نامه 
« تنعل  » يانعم هدـش و  انعم  ریخ » زا  ندومن  درط  ندرک و  رود   » ینعی ریخلا » نم  درّطلا  داـعبإلا و   » هب تغل  رد  نعل »  » .تساـهنآ ندرک 

.9

199 ص :

ح 5. هللا ، یف  ضغبلا  هللا و  یف  ّبحلا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 125 ، لوصا  - 1
ح 15. ملس ،...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 494 ، لوصا  - 2
ح 21. ملس ،...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 495 ، لوصا  - 3
ح 19. ملس ،...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 495 ، لوصا  - 4
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، تنعل تسا ، دورد  تمحر و  بلط  ریخ و  ياعد  تاولص ، هک  روط  نامه  سپ  .دنا (1)  هتسناد  ندرک ، نیرفن  ینعی  هیلع » ءاعّدلا   » ار
وا عقاو  رد  دنک ، یم  نعل  ار  یسک  ادخ  یتقو  .تسا  يورخا  يویند و  تاریخ  زا  ار  وا  ندش  رود  تساوخرد  یسک و  ررـض  هب  ياعد 

، دـنهد رازآ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  نانآ  لاـعتم ، يادـخ  نآرق ، حیرـصت  هب  .دزاـس  یم  رود  دوخ  تاریخ  زا  ار 
: تسا هداد  رارق  دوخ  نعل  دروم 

.ًانیهُم (2) ًاباذَع  مَُهل  َّدَعَا  ِهَرِخآلا َو  اینُّدلا َو  ِیف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َهللا َو  َنوُذُؤی  نیذَّلا  َنِا 

.دیامن اّیهم  هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  دنک و  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دننک ، تیذا  ار  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  انامه 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  رب  نعل 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  نعل  هک  درک  تباث  ّتنس ) لها  زا  یّتح   ) یثیدح ربتعم  عبانم  نآرق و  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  اجنیا  رد 
نادنمقالع مینک و  یم  افتکا  دروم  نیا  رد  کچوک  هنومن  دنچ  رکذ  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  .دشاب  یم  بجاو  مزال و  هکلب  زیاج 

.میهد (3) یم  عاجرا  دنا ، هدرک  ثحب  ار  عوضوم  نیا  هک  یلّصفم  بتک  هب  ار 

یّنم هعـضب  همطاف  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  یف  : » دراد دوجو  ناونع  نیا  اب  یباب  هسمخلا » لئاضف   » فیرـش باـتک  رد 
، ملـسم حیحـص  يراخب ، حیحـص  نوچمه  ّتنـس  لها  ربتعم  بتک  زا  ار  یثیداحا  ّفلؤم ، نآ ، لـیذ  رد  (4) و  یبضغأ » اهبـضغأ  نمف 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکرتشم  نومـضم  نیا  رد  یگمه  هک  دنک  یم  لقن  دووادوبا ، ننـس  يذمرت و  حـیحص 
.4 ارم دزاس ، نیگمشخ  درازایب و  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  سک  ره  دندومرف :

200 ص :

برعلا ج 13 ص 208. ناسل  - 1
.57 (/ 33  ) بازحا - 2

 - مه یـسراف  هب  هک  دنراد  توغاّطلا » تبجلا و  نعل  یف  توهاّللا  تاحفن   » ناونع اب  یباتک  یکَرَک  قّقحم  موحرم  هنومن  ناونع  هب  - 3
رد رگید  باتک  .دنا  هدرک  حرطم  رفک  ناماما  نعل  بوجو  هرابرد  ّیلدتـسم  ثحب  ناشیا  اجنآ  رد  .تسا  هدـش  همجرت  مان -  نیمه  اب 

.تسا يّربت » ّیلوت و  هلاسر   » مان هب  ییالبرک  داوج  خیش  ياقآ  زا  هنیمز  نیا 
هسمخلا ج 3 ص 184. لئاضف  - 4
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لقن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يراخب  حیحـص  رد  هک  یثیدح  هب  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هتخاس  نیگمـشخ  هدرزآ و 
: دینک هّجوت  هدش ،

.اهاذآ (1) ام  ینذُؤی  یّنِم ...  ٌهَعَضب  ُهَمِطاف  َیِه 

.دنک یم  رطاخ  هدرزآ  ارم  دزرمایب ، ار  وا  هچنآ  دشاب ...  یم  نم  نت  هراپ  تسا ؛ همطاف  وا 

.تسا هدمآ  مه  يذمرت  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  ریبعت  نیمه  نیع 

: دیرگنب هیایّسلا » همامالا و   » باتک رد  ار  هبیتق  نبا  لقن  لاح ،

: دندومرف ناشیا  دنتفر ، دندوب -  يرامیب  رتسب  رد  هک  هاگ  نآ  مالّسلا -  اهیلع  ارهز  ترضح  تدایع  هب  رمع  رکبوبا و  یتقو 

َّبَحَأ نَمَف  .یطَخَس  نِم  َهَمِطاف  ُطَخَـس  .َياضِر َو  نِم  َهَمِطاف  اضِر  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َلوَق  ُمتعِمَـس  َهللا ، امُُکتدَشَن 
ِهللا ِلوُسَر  نِم  اهانعِمَـس  مَعَن ، الاق : .ینَطَخـسَا  دَقَف  َهَمِطاف ، َطََخـسَا  نَم  .یناضرَا َو  دَـقَف  َهَمِطاف ، اضرَا  نَم  .ینَّبَحَا َو  دَـقَف  یتَنبا ، َهَمِطاف 

، یِّبَّنلا ُتـیَقل  نـَِئل  .یناُمتیَـضرَا َو  اـمَف  یناُمتطَخـسَا  اـمُکَّنَا  ُهَتَِکئـالَم  َهللا َو  ُدِهـُشا  ّینِاَـف  ُهَمِطاـف : َتلاـق  .ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
.اهیّلَُصا (2) ٍهالَص  ِّلُک  یف  َکیَلَع  َهللا  َّنَوُعدََال  ِهللا  َو  َُهل : َتلاق  .رَکبوبَا َو  یکَبَف  .هَیِلا  امُکَّنَوُکشََال 

، همطاف يدونـشخ  دـندومرف : هک  دیدینـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  ایآ  مهد ، یم  مسق  ادـخ  هب  ار  رفن  ود  اـمش 
ار همطاف  سک  ره  .هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  همطاف  سک  ره  سپ  .تسا  نم  يدونشخان  وا  يدونشخان  و  نم ، يدونشخ 
زا ار  نخس  نیا  يرآ ، دنتفگ : .تسا  هدرک  نیگمـشخ  ارم  دنک ، نیگمـشخ  ار  همطاف  سک  ره  .هتخاس و  دونـشخ  ارم  دزاس ، دونـشخ 
ارم رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  شناگتـشرف  ادـخ و  نم  دـندومرف : .مـیا  هدینـش  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
وا هب  ار  امـش  تیاکـش  منک ، تاقالم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  .دـیتخاسن و  دونـشخ  مه  دـعب  دـیدرک و  نیگمـشخ 

نیرفن ار  وت  مناوخ  یم  هک  يزامن  ره  رد  مسق ، ادـخ  هب  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  .داـتفا  هیرگ  هب  رکبوبا  لاـح ، نیا  رد  .درک  مهاوخ 
.4 .درک مهاوخ 

201 ص :

هسمخلا ج 3 ص 184) لئاضف  زا  لقن   ) .ِِهتَنبَا نَع  ِلُجّرلا  ِّبَذ  باب  حاکّنلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
هسایسلا ص 14. همامالا و  - 2
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: تسا هدش  لقن  نینچ  زین  يراخب  حیحص  باتک  رد 

ِفُُوت (1) .تَیّ یّتَح  ُُهتَرَجاهُم  لَزَت  مَلَف  ٍرَکبابَا  تَرَجَهَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ُتِنب  ُهَمِطاف  تَبِضَغَف 

همادا رهق  نیا  شگرم  ماـگنه  اـت  دومن و  رهق  وا  اـب  درک و  بضغ  رکبوبا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رتـخد  همطاـف 
.تشاد

: تسا هدمآ  باتک  نامه  زا  يرگید  ياج  رد  و 

ِفُُوت (2) .تَیّ یّتَح  ِلَُکت  ُهمّ مَلَف  ُهتَرَجَهَف  َِکلذ  یف  ٍرَکب  یبَا  یلَع  ُهَمِطاف  تَدَجَوَف 

.تفگن نخس  وا  اب  شگرم  ماگنه  ات  دومن و  رهق  وا  اب  سپ  تفرگ  مشخ  رکبوبا  رب  همطاف 

هدرزآ و ار  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  ّقح  نابـصاغ  ّتنـس ، لـها  ربـتعم  كرادـم  یهاوـگ  هب  نیارباـنب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندرزآ  كرادم ، نامه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  هب  انب  .دنا و  هدرک  نیگمشخ 

.تسا هداد  رارق  شیوخ  نعل  دروم  دنرازایب ، ار  لوسر  هک  ار  نانآ  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  .تسا و  ملس  و 

ساّبع نبا  .تسا  هدومرف  نعل  دنک ، ملظ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هک  ار  یسک  نآ  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دندومرف مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ّقح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن 

.اهَمَلَظ (3) نَم  نَعلا  َّمُهّللا 

.نک تنعل  دنک ، یم  ملظ  همطاف  هب  هک  ار  یسک  نآ  ایادخ 

هک هدش  لقن  یفاک  باتکرد  هنومن  ناونع  هب  .دننک  نعل  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هک  دندوب  دـّیقم  زین  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
: دیوگ یم  يوار 

َو ُهَیِواعُم -  ٌنالُف َو  ٌنالُف َو  ٌنالُف َو  ِنلا ، ِءاسّ َنِم  ًاَعبرَا  لاجِّرلا َو  َنِم  ٍهََعبرَا  ٍَهبُوتکَم  ِّلُک  ِربَد  یف  ُنَعلَی  َوُه  مالّـسلا َو  هیلع  ِهللاِدـبَعابَا  انعِمَس 
.َهَیِواعُم (4)2. ُتُخا  ِمَکَحلا  ُُّما  ٌدنِه َو  ُهنالُف َو  ُهنالُف َو  َو  مِهیّمَُسی - 

202 ص :

سمخلا ج 2 ص 186. ضرف  باب  ریّسلا  داهجلا و  باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ربیخ ج 3 ص 55. هورغ  باب  يزاغملا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 2

سلجم 24 ح 2 ص 69و70. قودص  یلاما  - 3
یفاک ج 3 ص 342. - 4
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ینالف و .دـندرک  یم  نعل  ار  نانز  زا  نت  راهچ  نادرم و  زا  نت  راـهچ  یبجاو ، زاـمن  ره  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدـینش 
.هیواعم رهاوخ  مکحلا  ّما  دنه و  نز و  نالف  نز و  نالف  نینچمه  دندرب -  یم  مان  ار  اهنآ  هک  هیواعم -  ینالف و 

رد .دنا  هدرک  یم  شرافس  نآ  هب  زین  ار  دوخ  نایعیش  دنا و  هدوب  دّیقم  نآ  ماجنا  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  هدوب  یتّنس  نعل ، سپ 
دروم مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  فلتخم ، دراوم  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  يدایز  دـیکأت  نآ  ندـناوخ  رب  هک  اروشاع  ترایز 

: میناوخ یم  هلمج  زا  .دنا  هتفرگ  رارق  نعل 

َُّمث َِثلاّثلا  َُّمث  َِیناثلا  َُّمث  ًالوَا  ِِهب  أَدـبا  یّنِم َو  ِنعَّللِاب  ِملاـظ  َلَّوَا  َتنَا  َّصُخ  َّمُهّللا   ... . ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاـظ  َلَّوَا  نَعلا  َّمُهّللا 
ٍدایِز َلآ  َنایِفُس َو  یبَا  َلآ  ًارمِش َو  ٍدعَـس َو  َنب  َرَمُع  َهَناجرَم َو  َنبا  ٍدایز َو  َنب  ِهللاَدیَبُع  نَعلا  ًاسِماخ َو  َهَیِواعُم  َنب  َدیزَی  نَعلا  َّمُهّللا  .َِعباّرلا 

.ِهَمایِقلا (1) ِموَی  یِلا  َناورَم  َلآ  َو 

هب دنا  هتفرگ  رارق  نعل  دروم  یگمه  ناورم ، لآ  دایز و  لآ  نایفـسوبا و  لآ  رگا  هک  میهد  یم  رکذـت  لامجا  هب  ار  هتکن  نیا  اجنیا  رد 
: میناوخ یم  ترایز  نیمه  رد  هکنانچ  .دنتسه  لاحشوخ  یضار و  دوخ  ناردپ  لامعا  زا  نانآ  هک  تسا  تهج  نیا 

.هیَلَع ِهللا  ُتاوَلَص  َنیَسُحلا  ُمِِهلتَِقب  َناورَم  ُلآ  ٍدایز َو  ُلآ  ِِهب  تَحِرَف  ٌموَی  اذه  َو 

.ت .ددرگ (2) یم  بوسحم  نانآ  کیرش  دشاب ، دونشخ  یضار و  یموق  لمع  زا  سک  ره  و 

203 ص :

.تارایزلا لماک  زا  راونالاراحب ج 101 ص 296 ح 1 ، - 1
نَم .اِهب َو  َنوُرِخَتفَی  مِِهئابآ َو  ِلاعفَِاب  َنوَضرَی  مالّـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ِهَلَتَق  يرارُذ  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  - 2

َکیرَـش َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َدـنِع  یـضاّرلا  َناِکل  ِبِرغَملا ، ِیف  ٌلُجَر  ِِهلتَِقب  َیِـضَرَف  ِقِرـشَملِاب  َِلُتق  ًالُجَر  َّنَا  َول  .ُهاتَا َو  نَمَک  َناک  ًائیَـش  َیِـضَر 
یضار وخ  ناردپ  لامعا  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  نادنزرف  ینعی : مالّـسلا ج 1 ص 273 ) هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   ) .ِِلتاقلا

.تسا و هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، دونـشخ  یـضار و  يزیچ  ماجنا  هب  سک  ره  .دننک و  یم  راختفا  نآ  هب  هدوب و 
کیرش لجوزع ، دنوادخ  دزن  هدنهد  تیاضر  دشاب ، یضار  وا  نتشک  هب  برغم  رد  يرگید  دوش و  هتشک  قرشم  رد  یسک  رگا  یّتح 

.تسا هدمآ  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک موس  شخب  زا  مشش  لصف  رد  بلطم  نیا  یلالدتسا  حیضوت  .دوش  یم  بوسحم  لئاق 
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ناشیا نانمشد  رب  نعل  قیرط  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يرای 

زا اهنآ  رب  نعل  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  نشور  شیپ  زا  شیب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  رب  نعل  ّتیمها  هک  يرگید  تهج 
.تسا هدش  هتسناد  تیب  لها  ندرک  يرای  قیداصم 

: دنک یم  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یسک 

هیلع ُقِداّصلا  َُهل  َلاقَف  یلاح ؟ َفیَکَف  .َنعَّللا  مُِکئادـعَا َو  نِم  َهَءارَبلا  اَِّلا  ُِکلمَا  ُتَسل  مُِکتَرـُصن َو  نَع  ینَدَِـبب  ٌزِجاع  ّینَا  ِهللا  ِلوُسَر  َنباَی 
یف َنَعَلَف  ِتیَبلا  َلهَا  اِنتَرُصن  نَع  َفُعَض  نَم  َلاق : ُهَّنَا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  ِهِّدَج  نَع  ِهیبَا  نَع  یبَا  ینثَّدَح  مالّسلا :

ُُهنَعلَی نَم  اُونََعل  ُهوُدَعاس َو  ًانََعل ، انَءادعَا  ُلُجَّرلا  اَذـه  َنََعل  امَّلُکَف  .ِشرَعلا  َیِلا  يرَّثلا  َنِم  ِكالمَالا  َعیمَج  ُهَتوَص  َهللا  َغََّلب  انَءادـعَا ، ِِهتاوَلَخ 
: َّلَجَوَّزَع ِهللا  ِلَِبق  نِم  ُءادِّنلا  اذِاَف  .َلَعََفل  ُهنِم  َرَثکَا  یلَع  َرَدَق  َول  ِهِعسُو َو  یف  ام  َلََذب  دَق  يذَّلا  اذه  َكِدبَع  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  اُولاقَف : اوَّنَث  َُّمث 

.رایخَالا (1) َنیَفَطصُملا  َنِم  يدنِع  ُُهتلَعَج  ِحاورَالا َو  ِیف  ِهِحوُر  یلَع  ُتیَّلَص  مُکَءاِدن َو  تَعِمَس  مُکَءاعُد َو  ُتبَجَا  دَق 

زا يراک  نانآ  رب  نعل  امش و  نانمـشد  زا  نتـسج  تئارب  زج  مرادن و  مندب  اب  ار  امـش  ندرک  يرای  ییاناوت  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  دندومرف : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟ هنوگچ  نم  لاح  .دیآ  یمن  رب  نم 

تاقوا رد  یلو  دـشاب  ناوتاـن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـم  ندرک  يراـی  زا  سک  ره  دـندومرف : هک  دومرف  ثیدـح  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا هاگره  سپ  .دـناسر  یم  شرع  ات  نیمز  زا  تردـق  نابحاص  همه  هب  ار  وا  يادـص  ادـخ  دـنک ، نعل  ار  اـم  نانمـشد  دوخ ، ییاـهنت 
راک سپـس  دننک ، یم  نعل  هدرک ، نعل  وا  اب  هک  ار  یناسک  نامه  دننک و  یم  کمک  ار  وا  زین  اهنآ  دـنک ، نعل  ار  ام  نانمـشد  صخش 

تـسناوت یم  رگا  داد و  ماجنا  دوب  شناوت  رد  هچنآ  هک  تسرف  تاولـص  تا  هدنب  نیا  رب  ایادخ  دنیوگ : یم  دـنهد و  یم  ماجنا  یمود 
رب مدینـش و  ار  ناتیادص  مدرک و  تباجا  ار  امـش  ياعد  دسر : یم  ادـن  لجوّزع  يادـخ  بناج  زا  هاگ  نآ  .داد  یم  ماجنا  نیا  زا  شیب 

.م.مداد رارق  ناکین  ناگدیزگرب و  زا  دوخ  دزن  ار  وا  مداتسرف و  تاولص  حاورا -  نایم  رد  وا -  حور 

204 ص :

.مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  ج 27 ص 222 ح 11 ، راونالاراحب ، - 1
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نیا ندنام  هدـنز  دـئاوف  زا  یکی  .تسا و  تئارب  مزاول  راثآ و  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ندرک  نعل  دـش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
ندش فرحنم  زا  نانآ ، زا  تئارب  ادخ و  نانمشد  تخانش  اب  فلتخم  ياهلـسن  دنوش و  یم  هتخانـش  ادخ  نانمـشد  هک  تسا  نآ  ّتنس 

.دنیوج یم  بّرقت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  هب  قیرط  نیا  زا  هکنآ  رب  هوالع  .دننام  یم  نوصم  نید ، هار  رد 

لطاب ّقح و  رایعم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  طخس  اضر و 

هراشا

يدونـشخان يدونـشخ و  قیرط  زا  زیچ ، ره  ندوب  لطاب  ای  قح  هک  دوش  یم  لصاح  مهم  هجیتن  نیا  تشذـگ ، هک  یبلاطم  هب  هجوت  اـب 
دوش و یم  ادج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  قح  هن  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ّتلع  .دوش  یم  هتخانـش  زیچ  نآ  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 

ثیدح نیا  .دشاب  یم  نآ  هب  تبسن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياضر  يزیچ  ندوب  قح  هناشن  هکلب  قح ، زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هن 
: دنا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یّنس  هعیش و  ار 

.َضوَحلا (1) َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  ِناقِرَتفَی  .ِّقَحلا ال  َعَم  ٌِّیلَع  .ٍِّیلَع َو  َعَم  ُّقَحلَا 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک )  ) رد هکنآ  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  .تسا  هارمه  قح  اب  یلع  .تسا و  یلع  اب  قح 

هکنیا ات  دـنا  هدـش  یفّرعم  تقیقح  قح و  رایعم  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیمها  تایاور  نیا  رد  هچنآ 
یمن یّطخت  نازیم  نآ  زا  هاگ  چـیه  ناشیا  هک  دوش  اعّدا  سپـس  دـشاب و  دوجوم  ترـضح  نآ  زا  جراـخ  يراـیعم  قح  تخانـش  يارب 

قحاـن دوش و  یم  هتخانـش  نآ  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياـضر  هار  زا  يزیچ  ندوب  قح  ًالـصا  هکلب  تسین ، نینچ  .دـننک 
نینچ دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  مه  ّتنس  لها  هک  یثیدح  رد  .ددرگ  یم  مولعم  نآ  هب  تبـسن  ناشیا  يدونـشخان  قیرط  زا  مه  نآ  ندوب 

: تسا هدمآ 

.َراد (2) ُثیَح  ُهَعَم  َّقَحلا  ِرِدَا  َّمُهّللا  .ًاِّیلَع  ُهللا  َمِحَر 

..نادرگب شهارمه  ددرگ ، یم  وا  هک  اجک  ره  ار  قح  ایادخ  .دنک  تمحر  ار  یلع  ادخ 

205 ص :

.تسا هدمآ  یّنس  هعیش و  زا  ثیدح  نیا  كرادم  ات 40  هحفص 26  زا  راونالاراحب ج 38  رد  - 1
.يراخب حیحص  زا  لقن  هب  فئارط  زا  راونالاراحب ج 38 ص 38 ح 14 ، - 2
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: میناوخ یم  نینچ  سی  لآ  ترایز  رد  .تسا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يدونشخان  يدونشخ و  لطاب ، قح و  رایعم  ًالوصا  نیاربانب 

.ُهنَع (1) ُمتیَهَن  ام  ُرَکنُملا  .ِِهب َو  ُمترَمَا  ام  ُفورعَملا  .ُهوُُمتطِخَس َو  ام  ُلِطابلا  .ُهوُُمتیضَر َو  ام  ُّقَحلاَف 

هب امش  هک  تسا  نآ  فورعم  .دیشاب و  دونشخان  نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  هدوب و  امش  يدونشخ  دروم  هک  تسا  يزیچ  نآ  قح 
.دیا هدرک  یهن  نآ  زا  امش  هک  تسا  يزیچ  نآ  رکنم  .دیا و  هداد  نامرف  نآ 

یهلا طخس  اضر و  يانعم 

لاعتم يادخ  هب  میمهف  یم  اهنآ  زا  هک  ار  ییانعم  میرادن  قح  ام  دننک و  یم  قدص  تاقولخم  رد  هک  دنتـسه  یمیهافم  طخـس  اضر و 
هتفگ یتقو  نیاربانب  .دننک  داجیا  یبوبر  تاذ  رد  دیابن  ار  ینّیعت  چیه  دنوش ، هداد  تبسن  دنوادخ  هب  يریبعت  نینچ  رگا  .میهدب  تبـسن 

اهناسنا نوچمه  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  تسا ، دونـشخان  يرگید  زیچ  زا  تسا و  دونـشخ  یـسک  اـی  يزیچ  زا  دـنوادخ  هک  دوش  یم 
اجک زا  ـالاح  .تسا  هداد  رارق  باـقع  یمود  يارب  باوـث و  یلّوا  يارب  هک  میمهف  یم  ًافرـص  هکلب  دوـش ، یم  تحاراـن  اـی  لاحـشوخ 

، دنتسه وا  ناگدیزگرب  هک  ادخ  يایلوا  طخس  اضر و  زا  نیا  تسوا ؟ طخس  دروم  زیچ  هچ  اضر و  قَّلعتم  زیچ  هچ  هک  دوش  یم  مولعم 
ماـقتنا ناـشیا  زا  دـندروآ  سوسفا  هب  ار  اـم  نوچ  : » (2) مُهنِم » انمَقَتنا  اَنوُفَـسآ  اّـمَلَف   » هفیرـش هیآ  هراـبرد  یـصخش  .ددرگ  یم  نشور 

: دنداد خساپ  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  .درک  لاؤس  میتفرگ »

ِهِسفَن َو اضِر  مُهاضِر  َلَعَجَف  َنُوبُوبرَم ، َنُوقُولخَم  مُه  َنوَضرَی َو  َنوفَسأَی َو  ِهِسفَِنل  َءایلوَا  َقَلَخ  ُهَّنِکل  .انِفَسَاَک َو  ُفَسأَی  َّلَجَوَّزَع ال  َهللا  َّنِا 
یِلا ُلِصَی  امَک  ِهللا  َیِلا  ُلِصَی  َِکلذ  َّنَا  َسَیل  .َِکلذَک َو  اوُراص  َِکلِذلَف  .ِهیَلَع  َءّالِدَالا  ِهَیِلا َو  َهاعُّدـلا  ُمُهَلَعَج  ُهَّنَِال  .ِهِسفَن  َطَخَـس  مُهَطَخَس 

نَم 5. : » َلاق دَق  .َِکلذ َو  نِم  َلاق  ام  ینعَم  اذه  نِکل  ِهِقلَخ ،

206 ص :

یسربط ج 2 ص 317. جاجتحا  - 1
.55 (/ 43  ) فرخز - 2
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امَّنِا َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  نِا  : » َلاق (1) َو  َهللا .» َعاطَا  دَـقَف  َلوسَّرلا  ِعُِطی  نَم  : » َلاق َو  .اهَیِلا » یناعَد  َِهبَراحُملِاب َو  ینَزَراب  دَـقَف  ًاِّیلَو ، یل  َناهَا 
اّمِم ِءایـشَالا  َنِم  امُه  ُریَغ  ُبَضَغلا َو  اضِّرلا َو  اَذَـکه  .ََکل َو  ُترَکَذ  ام  یلَع  ُهُهبِـش  اذـه َو  َّلُکَف   (2) مِهیدیَا .» َقوَف  ِهللاُدَـی  َهللا  َنوُِعیاُبی 

.َِکلذ (3) ُلِکاُشی 

سوسفا اهنآ  هک  تسا  هدـیرفآ  شدوخ  يارب  یناتـسود  وا  یلو  .تسام  يارب  ندروخ  سوسفا  .دروخ  یمن  سوسفا  لـجوّزع  يادـخ 
ار ناشیا  يدونشخ  دنوادخ  هاگ  نآ  .دنوش  یم  هرادا  راگدرورپ  هلیسو  هب  دنتسه و  قولخم  اهنآ  دندرگ و  یم  دونـشخ  دنروخ و  یم 
دوخ و يوس  هب  ناگدـننک  توعد  ار  اـهنآ  شدوـخ  اریز  .تسا  هداد  رارق  دوـخ  يدونـشخان  ار  اـهنآ  يدونـشخان  دوـخ و  يدونـشخ 
هک طخـس  اضر و  هک  تسین  نیا  روظنم  .دـنراد و  ار  یماـقم  ناـنچ  تهج  نیمه  هب  سپ  تسا ، هداد  رارق  دوخ  رب  ناگدـننک  تلـالد 
زا یکی  هب  سک  ره  : » هدومرف دنوادخ  هکنآ ) انعم  نیا  رب  دهاش   ) .دندرگ و یم  دونشخان  دونشخ و  وا  يایلوا  هک  تسا  نیمه  هدومرف 

ربمایپ زا  سک  ره  : » دومرف زین  و  .تسا » هدرک  توعد  گنج  هب  ارم  هتـساخرب و  گنج  هب  نم  اـب  اراکـشآ  دـنک ، تناـها  نم  ناتـسود 
.دننک یم  تعیب  ادـخ  اب  هک  تسین  نیا  زج  دـننک ، یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  : » دومرف و  .تسا » هدرک  تعاطا  ادـخ  زا  دـنک ، تعاطا 
تسا نینچمه  .مدرک و  نایب  تیارب  هک  دنتسه  ییانعم  نامه  هب  اهنیا  ریظن  اهنیا و  همه  سپ  .تسا » ناشیا  ياهتـسد  يالاب  ادخ  تسد 

.تساهنیا هیبش  هک  اهنیا  زا  ریغ  هچ  ره  مشخ و  يدونشخ و 

هک مه  ردـقچ  ره  هدـش ، عازتنا  تاقولخم  زا  هچنآ  نوچ  .داد  تبـسن  وا  هب  ار  تاقولخم  تافـص  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  دـنوادخ 
همزال وا ، هب  تافص  نیا  نداد  تبسن  نیاربانب  .تسا  یـصقن  ره  زا  هزنم  دنوادخ  تسا و  صقان  مه  زاب  دوش ، بلـس  نآ  فلتخم  دویق 

.6 .تسا یبوبر  سّدقم  تاذ  هیبشت  شا 

207 ص :

.80 (/ 4  ) ءاسن - 1
.10 (/ 48  ) حتف - 2

ح 6. رداونلا ، باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 144 ، لوصا  - 3
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نایب قوف  ثیدح  رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  هب  هدـش ، هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  ثیداحا  ای  نآرق  رد  تاقولخم  تافـص  زا  هچنآ  سپ 
يادـخ هک  تسا  نامه  دندنـسپ  یم  اهنآ  هچنآ  .دنتـسه  وا  طخـس  اضر و  رهظم  ادـخ  ياـیلوا  هک : تسا  نیا  شا  هصـالخ  دـیدرگ و 
ناشیا ياهلد  .تسا  یهلا  خزود  باقع و  أشنم  هک  تسا  نامه  دـنراد  دنـسپان  اهنآ  هچنآ  .هداد و  رارق  شیارب  شاداپ  باوث و  لاـعتم 

ندـش یمّنهج  یتشهب و  كالم  هک  تسا  نیا  .دـنرادن  ياج  اهنآ  رد  هتـساوخ  ادـخ  هچنآ  زج  تسادـخ و  ّتیـشم  نتفرگ  رارق  ّلحم 
اهنیا ندرک  تحاران  .تسادـخ  اب  تعیب  اهنیا  اب  تعیب  .تسادـخ  زا  تعاطا  اهنیا  زا  تعاـطا  .دـشاب  یم  ناـشیا  طخـس  اـضر و  دارفا ،
نامه اهنیا  هصالخ   ... . .تسادـخ نتـشاد  تسود  اهنیا  نتـشاد  تسود  .تسادـخ  اب  گنج  اهنیا  اب  گنج  .تسادـخ  ندرک  تحاران 

.دش هداد  حیضوت  ًالبق  ریبعت  نیا  هرابرد  هک  دنا  هدش  هدیمان  هللا » هفیلخ   » قحب هک  دنتسه  یناسک 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تّبحم  ساسارب  یعیرشت  ینیوکت و  تقلخ 

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  عیرـشت -  رد  هچ  نیوکت و  رد  هچ  دنوادخ -  تقلخ  روحم  ساسا و  هک  تفگ  ناوت  یم  اجنیا  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  جارعم  ثیداحا  زا  یکی  رد  .تسا  هدوب 

.ًاِّیلَع َّبَحَاَف  ُُهلالَج : َّلَج  یل  َلاقَف  .یِّبَر  ای  َتنَا  ُهُّبُِحت  يذَّلا  َّبُِحا  ُتُلق : یقلَخ ؟ نِم  ُّبُِحت  نَم  ُدَّمَُحم ، ای  ُُهلـالَج : َّلَـج  ُلـیلَجلا  َِیل  َلاـق 
 . ...هُّبُِحی نَم  َّبَحَا  نِم  ُّبُِحا  ُهُّبُِحی َو  نَم  ُّبُِحا  ُهُّبُِحا َو  ّینِاَف 

نم راگدرورپ  يا  وت  هک  ار  یسک  ره  متفگ : يراد ؟ تسود  ارم  تاقولخم  زا  یـسک  هچ  دمحم ، يا  دومرف : نم  هب  گرزب  راگدرورپ 
تسود ار  وا  رادتـسود  مراد و  تسود  ار  وا  نم  اریز  .شاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  نیاربانب  دومرف : نم  هب  سپ  .یـشاب  هتـشاد  تسود 

 . ...مراد تسود  مه  ار  شرادتسود  رادتسود  مراد و 

ُهجِّوَز .ًایّـصَو َو  ًهَفیلَخ َو  ًاخَا َو  ُهذِـخَّتاَف  .ََکل  مُهَعَوطَا  ََکل َو  یقلَخ  َحَـصنَا  اِیلَع  َتدَـجَوَف  يدابِع  ِبُوُلق  یلَع  ُتعَلَّطَا  ّینِا  ُدَّمَُحم ، اـی 
ُهَتَجوَز َو ًاـِّیلَع َو  ِنیَّلوَتَی  ـال  ُهَّنَا  ُتمَتَح  یـسفَن  یلَع  ُتفَلَح َو  یبَـف  .ِنیَّیِقَن  ِنیَّیِقَت  ِنیَرِهاـط  ِنیَبِّیَط  ِنیَمـالُغ  اـمَُهل  ُبَهَاَـس  ّینِاَـف  .َکَـتَنبا 

ِهَِمئاق یِلا  ُهَءاِول  ُتعَفَر  ّاِلا  یقلَخ  نَم  ٌدَحَا  امُهَتَّیِّرُذ 
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يّدُو ُُهتبَلَس  ّاِلا  ُدَّمَُحم -  ای  مِِهتَیالِو -  نَع  ُلِدعَی  وَا  ٌدَحَا  مِهیداُعی  .یسُدق َو ال  ِهَریظَح  نِم  ُُهتیَقَس  یتَمارَک َو  ِهَحُوبُحب  یتَّنَج َو  یـشرَع َو 
.یتَنَعل یباذَع َو  مِهیَلَع  ُتفَعاض  یبُرق َو  نِم  ُُهتدَعاب  َو 

ار وا  سپ  .متفای  وت  هب  تبـسن  متاـقولخم  نیرت  عیطم  نیرت و  هاوخریخ  ار  یلع  متفاـی و  یهاـگآ  مناگدـنب  ياـهبلق  رب  نم  دـمحم ، يا 
ره زا  هّزنم  هزیکاـپ و  كاـپ و  هچب  رـسپ  ود  ناـشیا  هب  نم  .روآرد  وا  يرـسمه  هب  ار  ترتـخد  .هدـب و  رارق  یـصو  نیـشناج و  ردارب و 

شرسمه یلع و  تیالو  متاقولخم ، زا  سک  ره  هک  متخاس  بجاو  دوخ  رب  مدرک و  دای  مسق  مدوخ  هب  سپ  .دیـشخب  مهاوخ  یگدولآ 
زا مرب و  یم  ـالاب  دوـخ  ّصاـخ  تـمارک  شیوـخ و  تـشهب  دوـخ و  شرع  اـت  ار  وا  مـچرپ  دریگب ، ندرگ  هـب  ار  ود  نـیا  نادــنزرف  و 

، دنز زابرس  اهنآ  تیالو  لوبق  زا  ای  دنک ، ینمشد  ناشیا  اب  دمحم -  يا  سک -  ره  .مزاس و  یم  باریس  ار  وا  دوخ  تشهب  ياهتمعن ) )
.میامن یم  فعاضم  وا  رب  ار  دوخ  تنعل  باذع و  مزاس و  یم  شرود  شیوخ  برق  زا  منک و  یم  بلس  وا  زا  ار  دوخ  تّدوم 

ِعیمَج یئایبنَا َو  یتَِکئالَم َو  َقاـثیم  ُتذَـخَا  َکـِلذ  یلَع  .َنینِمؤُملاُریمَا َو  یّیِلَو َو  ِلَع  ًاـیّ َّنِا  .یقلَخ َو  ِعیمَج  یِلا  یلوُسَر  َکَّنِا  ُدَّمَُحم ، اـی 
امُکَّبَحَا َو نَِمل  امُکِدـَلَِول َو  ٍیّلَِعل َو  َو  ُدَّمَُحم -  ای  ََکل -  یّنِم  ٌهَّبَحَم  یـضرَا ، یئامَـس َو  یف  ًاقلَخ  َُقلخَا  نَا  ِلبَق  نِم  ٌحاورَا  مُه  یقلَخ َو 

.امُِکتَنیط نِم  ُُهتقَلَخ  َِکلِذل  امُِکتَعیش َو  نِم  َناک 

نامـسآ و رد  زونه  هک  یماگنه  نم  .تسا و  ناـنمؤم  ریما  نم و  ّیلو  یلع  .یتسه و  متاـقولخم  يوس  هب  نم  هداتـسرف  وت  دـمحم ، يا 
.متفرگ نامیپ  رما  نیا  هرابرد  متاقولخم  ناربمایپ و  ناگتشرف و  همه  زا  دوب ، هدش  قلخ  اهنیا  حاورا  یلو  مدوب  هدیرفاین  یقولخم  منیمز 

متشاد و امش  نایعیش  نارادتـسود و  امـش و  نادنزرف  یلع و  هب  و  دمحم -  يا  وت -  هب  نم  هک  دوب  یتّبحم  رطاخ  هب  نتفرگ  نامیپ  نیا 
.مدرک قلخ  رفن  ود  امش  تنیط  زا  ار  اهنآ  رطاخ  نیمه  هب 

نَِمل َباوَّثلا  َلِّـمَکُِال  َّنِهیف  اـم  یـضرَا َو  یئامَـس َو  یف  یقلَخ  يداـبِع َو  َعـیمَج  مُِکب  ُنِـحَتمَا  یقلَِخل  ًهَـنِحم  مُُـکتلَعَج  ّینِا  ُدَّمَُحم ...  اـی 
.ِّبِیَّطلا َنِم  َثیبَخلا  ُّزِیَُما  مُِکب  .یناصَع َو  مُکیف َو  ینََفلاخ  نَم  یلَع  یتَنَعل  یباذَع َو  َّلُِحا  مُکیف َو  ینَعاطَا 
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، تساهنآ رد  هچ  ره  منیمز و  نامـسآ و  رد  متاقولخم  مناگدنب و  همه  هداد ، رارق  دوخ  قلخ  نومزآ  هلیـسو  ار  امـش  نم  دمحم ...  يا 
باذع و منادرگ و  لماک  دننک ، یم  تعاطا  امش  دروم  رد  ارم  هک  یناسک  ّقح  رد  ار  شاداپ  هکنآ  ات  منک  یم  ناحتما  امش  هلیـسو  هب 

كاپ نیب  امش  هلیسو  هب  .منادرگ و  لالح  دننک ، یم  ارم  تیصعم  هدرک و  تفلاخم  نم  اب  امـش  دروم  رد  هک  یناسک  رب  ار  دوخ  تنعل 
.مراذگ یم  قرف  كاپان  و 

ِباوَّثلِاب َو ِداعَملا  َموَی  َداـبِعلا  يزجَا  مُِکب  ّیِنَاـِل  .َهَّنَجلا  ُتقَلََخ  اـم  ُِّیلَع  ـالَول  .َمَدآ َو  ُتقلَخ  اـم  َكـالَول  یلـالَج ، یتَّزِع َو  َو  ُدَّمَُحم ، اـی 
.یسفَن (1) یلَع  ُتمَسقَا  َِکلِذب  .ٌِّیلَو َو  امَُکل  َراّنلا  ُلُخدَی  .ٌّوُدَع َو ال  امَُکل  َهَنَّجلا  ُلُخدَی  الَف  ِباقِعلا ... 

اهنت نم  اریز  .مدیرفآ  یمن  ار  تشهب  دوبن ، یلع  رگا  .مدیرفآ و  یمن  ار  مدآ  يدوبن ، وت  رگا  دوخ ، لالج  تّزع و  هب  مسق  دمحم ، يا 
یمن تشهب  دراو  رفن  ود  امـش  نانمـشد  زا  کی  چـیه  سپ  داد ...  مهاوخ  ازج  شاداـپ و  تماـیق  زور  رد  ار  ناگدـنب  امـش  هطـساو  هب 

.ما هدرک  دای  مسق  دوخ  تاذ  هب  رما  نیا  ماجنا  هب  نم  .ددرگ و  یمن  مّنهج  دراو  مه  امش  ناتسود  زا  کی  چیه  و  دنوش ،

رد تسا و  یهلا  ضغب  ّبح و  روحم  مالّـسلا  مهیلع  یحو  تیب  لها  تلاسر و  نادناخ  هب  تبـسن  ضغب  ّبح و  هک  دوش  یم  هظحالم 
نومـضم یتحار  هب  میناوت  یم  هدش ، رکذ  بلاطم  هب  هّجوت  اب  .دشاب  یم  دـنوادخ  باقع  باوث و  أشنم  ضغب  ّبح و  نیمه  زین  تمایق 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مییامن  قیدصت  ار  ثیدح  نیا 

.ِتیَبلا (2) َلهَا  انُّبُح  ِمالسِالا  ُساسَا  .ٌساسَا َو  ٍءیَش  ِّلُِکل 

.تسا تیب  لها  ام  ّتبحم  مالسا  هیاپ  .دراد و  ساسا  هیاپ و  يزیچ  ره 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ضغب  ّبح و  يانبم  رب  مّنهج  تشهب و  تاجرد 

تشهب و تاـجرد  تسا و  ناـشیا  هب  تبحم  کـفنیال  همزـال  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  هب  تبـسن  ضغب  هک  دوـشن  شوـمارف 
.2 ضغب ّبح و  نازیم  بسانت  هب  زین  منهج  تاکرد 
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دریگ  یم  لکش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب 

ِهَجَرَّدـلا ِیف  .ِهِدَـی َو  ِِهناِسِلب َو  انَرَـصَن  ِِهبلَِقب َو  انَّبَحَا  نَِمل  ِهَّنَجلا  ِتاجَرَد  یلعَاَف  .ٍتاـکَرَد  ُثـالَث  ِراـّنلا  ِیف  .ٍتاـجَرَد َو  ُثـالَث  ِهَّنَجلا  ِیف 
.ِِهبلَِقب انَّبَحَا  نَم  ِهَِثلاّثلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  .ِِهناِسِلب َو  انَرَصَن  ِِهبلَِقب َو  انَّبَحَا  نِم  ِهَِیناّثلا 

انیَلَع َناعَا  ِِهبلَِقب َو  انَضَغبَا  نَم  راّنلا  َنِم  ِهَِیناّثلا  ِكَرَّدلا  ِیف  .ِهِدَی َو  ِِهناِسِلب َو  انیَلَع  َناعَا  ِِهبلَِقب َو  انَضَغبَا  نَم  ِراّنلا  َنِم  ِكَرَّدلا  ِلَفـسَا  ِیف  َو 
.ِِهبلَِقب (1) انَضَغبَا  نَم  ِراّنلا  َنِم  ِهَِثلاّثلا  ِكَرَّدلا  ِیف  .ِِهناِسِلب َو 

نیرتالاب .دراد  دوجو  تسا -  یلبق  زا  رتدـب  مادـکره  هک  هقبط -  هس  منهج  رد  و  تسا -  یلبق  زا  کـی  ره  هک  هقبط -  هس  تشهب  رد 
یناسک هقبط ) نیرت  نییاپ   ) موس هقبط  رد  .دنا و  هدیناسر  يرای  نابز  اب  هتشاد و  تسود  ًابلق  ار  ام  هک  تسا  یناسک  يارب  تشهب  هقبط 

.دنا هتشاد  تسود  ًابلق  طقف )  ) ار ام  هک  دنتسه 

.دنا هدرک  يرای  ار  ام  نانمشد  شیوخ  تسد  نابز و  اب  هتشاد و  ینمشد  ام  اب  لد  رد  هک  دنتسه  یناسک  شتآ  هقبط  نیرت  نییاپ  رد  و 
موس هقبط  رد  .دـنا و  هدرک  تیاـمح  ار  اـم  نانمـشد  دوخ  ناـبز  اـب  هدوب و  نمـشد  اـم  اـب  لد  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  مود  هقبط  رد  و 

.دنا هتشاد  ینمشد  ام  اب  لد  رد  طقف )  ) هک دنتسه  یناسک  شتآ  هقبط ) نیرتالاب  )

تیب لها  هب  ندناسر  يرای  يارب  ار  دوخ  تاناکما  تردق و  هک  یـسک  .تسا  یمدآ  تردـق  رهظم  ناونع  هب  ثیدـح  نیا  رد  تسد » »
تهج رد  ار  دوخ  تاـناکما  تردـق و  نآ  سکع  رب  .تسا و  ناـشیا  اـب  یتـسود  هجرد  نیرتـالاب  رد  درب ، یم  راـک  هب  مالّـسلا  مهیلع 

.ي.دریگ یم  ياج  منهج  تاکرد  نیرت  نییاپ  رد  اذل  دوش و  یم  هتخانش  اهنآ  نمشد  نیرت  نمشد  دنرب ، یم  راک  هب  ناشیا  اب  ینمشد 
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تیالو ببس  هب  نامیا  لها  تداعس  لصف 4 :

ناسنا تیصخش  شزرا  رایعم  مالّسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  تفرعم 

هراشا

هک لاح  .تسا و  لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  هب  ندـش  میلـست  یبلق و  ناـمیا  ناـمه  نید ، ناونع  هب  مالـسا  هک  دـش  نشور  لّوا  شخب  رد 
یم سپ  تسا ، ناشیا  نانمـشد  زا  يّربت  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نتفریذپ  زا  ترابع  مالـسا  حور  نامیا و  تقیقح  میتسناد 

هب تبسن  ندش  میلـست  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  اب  تسا  يواسم  ّتنـس  باتک و  حالطـصا  رد  نید  هک  میوش  یعّدم  میناوت 
.تساهنآ نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  شا  همزال  هک  ناشیا 

: دنا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما   (1) ُمالسِالا » ِهللا  َدنِع  َنیّدلا  َّنِا   » هفیرش هیآ  لیذ  رد  تهج  نیمه  زا 

.ِهَیالِولِاب (2) مالّسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِلَِعل  یّ ُمیلسَّتلَا 

.4 .ناشیا تیالو  لوبق  هلیسو  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترضح  هب  تبسن  ندش  میلست  زا ) تسا  ترابع  مالسا  زا  روظنم  )
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مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  هب  تبسن  میلست  ینعی  يرادنید 

ادخ تعاطا  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  تعاطا  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  میلست  عقاو  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  ندش  میلست 
تیالو هب  میلـست  انامه  دنوادخ ، هب  تبـسن  تعاطا  میلـست و  قّقحت  هار  اهنت  هکلب  تسین ، ادـج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  و 

تسا و نیمه  نید  تقیقح  لصا و  تیب و  لها  تیالو  لوبق  رد  دوش  یم  هصالخ  نید  نیاربانب ، .دـشاب  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
بجاو و زا  ّمعا  کین  ياـهراک  .دـنراد  یعرف  هبنج  لـصا  نیا  هب  تبـسن  دـنوش ، یم  رکذ  نید  فیرعت  رد  یهاـگ  هک  ییازجا  ریاـس 

لها ادخ و  هب  تبـسن  ار  ناسنا  میلـست  تلاح  دنریذپ ، ماجنا  دیاب ، هکنانچنآ  رگا  دنوش و  یم  بوسحم  نید  عورف  یگمه  بحتـسم ،
.دنزاس یم  رت  قیمع  مالّسلا  مهیلع  تیب 

زین لامعا  شزرا  .تسا و  نآ  هجیتن  رثا و  یجراخ  لامعا  هک  دوش  یم  قالطا  ادخ  یگدنب  میلـست و  حور  هب  عقاو  رد  يرادـنید  سپ 
ياهتروص یحراوج  لامعا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  اهنآ  رد  نید  تقیقح  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  حور و  نامه  هب 

.دنرادن یشزرا  چیه  هک  دنتسه  يرهاظ 

نیدیب هنسح  اب  رادنید  هئّیس  هسیاقم 

، دراد ییابیز  ًارهاظ  ياهراک  هک  ینیدیب  درف  زا  دـشاب ، یمن  وکین  هدیدنـسپ و  شلامعا  همه  هک  يرادـنید  صخـش  هسیاقم ، ماقم  رد 
نیا اـّما  دراد ، یبوـخ  رهاـظ  هب  ياـهراک  دـنچ  ره  یمود  یلو  تسا  دـنم  هرهب  نید  تقیقح  زا  یلّوا  اریز  .تسا  رت  دنمـشزرا  رتـهب و 

لامعا اب  دناوت  یمن  سک  چـیه  .دـنک  یمن  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  میلـست  یگدـنب و  حور  زا  تیاکح  تسا و  رما  رهاظ  طقف  اهراک 
تفرعم نامه  زا  هتـساخرب  دیاب  لامعا  همه  تسا و  یبلق  میلـست  تفرعم و  دراد  ّتیمها  هچنآ  .دبیرفب  ار  ادـخ  دوخ ، هدیدنـسپ  ًارهاظ 
شزرا لامعا  نآ  زا  کی  چـیه  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یتفرعم  نینچ  رگا  .تسا  یبلق  تفرعم  دایدزا  شرثا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 

: دنا هداد  رادشه  نینچ  ار  ام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .تسا  دودرم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  درادن و 

هیف ِیَّسلا  َهَئّ َّنَِال  .ِهِریَغ  یف  ِهَنَـسَحلا  َنِم  ٌریَخ  هیف  ِیَّسلا  َهَئّ َّنَِال  .ُهنَع  ٌدَحَا  مُکَنَّدَُری  مُکَنَّلیزَی َو ال  .ِِهب َو ال  اوُکَّسَمَت  مُکَنید ! مُکَنید ! ُساّنلا ! اَهُّیَا 
یف ُهَنَسَحلا  ُرَفُغت َو 
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.ُلَبُقت (1) ِهِریَغ ال 

.دنادرگنرب دزاسن و  جراخ  نآ  زا  ار  امش  یسک  .دینک و  کّسمت  نآ  هب  دیشاب ! دوخ  نید  بقارم  دیـشاب ! دوخ  نید  بقارم  مدرم ! يا 
نید ریغ  رد  بوخ  راک  اـّما  دوش ، یم  هدوشخب  نید  رد  دـب  راـک  نوچ  .تسا  رتهب  نید  ریغ  رد  بوخ  راـک  زا  نید  رد  دـب  راـک  اریز 

.دوش یمن  هتفریذپ 

نودب هک  تسا  یلمع  هئّیس »  » .تسا و هدیدنسپ  بوخ و  نآ ، هدنهد  ماجنا  دصق  زا  رظن  فرـص  هک  دوش  یم  هتفگ  یلمع  هب  هنَـسَح » »
دراد رارق  ادخ  یگدنب  ریسم  رد  هک  دوش  یم  قالطا  یسک  هب  رادنید  .تسا  دنـسپان  دب و  نآ ، هدنهد  ماجنا  یبلق  ّتین  نتفرگ  رظن  رد 

رد دوش ، بکترم  يا  هئّیـس  رگا  یـسک  نینچ  .تسا  شراگدرورپ  ّتیبوبر  نتفریذـپ  میلـست و  حور  هدـنهد  ناشن  شبوخ  ياهراک  و 
هداد هئّیـس  نآ  هب  تبـسن  تشذـگ  ترفغم و  هدـعو  شیوخ  لضف  تمحر و  يور  زا  دـنوادخ  هدـش و  لفاغ  دوخ  هفیظو  زا  تقیقح 

میلست نوچ  نیدیب ، درف  اّما  .تسا  یهلا  هاگرد  ضوغبم  وا  تیـصعم  لمع  هک  دنچ  ره  تسادخ  بوبحم  شدوخ  یـسک  نینچ  .تسا 
هب تبـسن  ّتیدوبع  میلـست و  رـس  زا  نوچ  دهد ، ماجنا  مه  يا  هنـسح  رگا  و  تسادخ ، ضوغبم  شدوخ  هدشن ، وا  یگدنب  باب  ادخ و 
 - رما تبقاع  تهج  زا  دهد ، یم  ماجنا  نّیدتم  ناسنا  هک  یتیصعم  نیاربانب ، .درادن  مه  یـشزرا  تسین و  وا  هاگرد  لوبقم  هدوبن ، ادخ 

چیه یمود  یلو  دیاشخب  یم  دنوادخ  ار  یلّوا  اریز  .تسا  رتهب  دهد ، ماجنا  نیدیب  ناسنا  هک  یبوخ  راک  زا  لمع -  سفن  تهج  زا  هن 
.دوش یمن  هتفریذپن  اذل  تسین و  ادخ  زا  تعاطا  تقیقح  رد  شیوخ ، ياهراک  زا  کی 

.مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  نتفریذپ  رد  دوش و  یم  هصالخ  مه  یگدنب  دهاوخ و  یم  یگدنب  اهناسنا  زا  دنوادخ  هکنیا  هصالخ 
هچنآ .دـنام  یمن  یقاب  ناسنا  يارب  یبوخ  راک  چـیه  هنرگ  و  دـنک ، یم  ادـیپ  شزرا  دـشاب ، ریـسم  نیا  رد  هک  یتقو  مه  يدابع  لامعا 
ظاحل هب  ناشدوخ -  تفرعم ، لها  نیاربانب  .يدابع  لامعا  هن  تسوا  تیـالو  تفرعم و  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  ناـسنا  دوخ  ّتیـصخش 

.6 .تسا هدش  هداد  ترفغم  هدعو  مه  اهنآ  دب  لامعا  هب  تبسن  دنتسه و  ادخ  بوبحم  شیوخ -  ینید  ّتیصخش 
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.دهد یمن  رییغت  ار  ناشنامیا  رون  زا  هرهب  یب  ّتیصخش  اهنآ  بوخ  لامعا  دنتسه و  ادخ  ضوغبم  ناشدوخ  تیالو ، نارکنم  ًالباقتم 

اهنآ لامعا  زا  دارفا  تیصخش  کیکفت 

لوبق دروم  نّیدـت  نامیا و  دـُعب  زا  یمدآ  تیـصخش  رگا  .تسوا  رفک  اـی  ناـمیا  هب  هتـسباو  وا ) تواقـش  اـی  تداعـس   ) ناـسنا تبقاـع 
هدـیاف ناـسنا  يارب  یتروص  رد  مه  بوخ  لاـمعا  .ددرگ  یم  كـاله  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  تاـجن  لـها  دریگ ، رارق  دـنوادخ 
تیالو صخش  هک  تسا  یتقو  نیا  .تسوا  لوبقم  دشاب ، دنوادخ  یگدنب  ریـسم  رد  بوخ  لامعا  رگا  .دشاب  بوخ  شدوخ  هک  دراد 

نیمه هب  تسین و  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  يریـسم  رد  لامعا  نآ  زا  کی  چـیه  هنرگ  و  دـشاب ؛ هتفریذـپ  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
اـسب هچ  دـهد و  یم  رارق  دوخ  ءوس  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  يونعم  یحور و  تیـصخش  تیـالو ، لـها  ناـهانگ  هّتبلا  .تسا  دودرم  تهج 

یتسرپرس تیالو و  تسد  دهدن ، تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  نمؤم  ینعی  دوشن  نینچ  رگا  اّما  دنک ، جراخ  مه  یگدنب  ریـسم  زا  ار  ناشیا 
هبوت و ییانـشور  هب  هدرک ، جراخ  یکیرات  زا  ار  وا  هرخـالاب  دـنامب و  یقاـب  ناـهانگ  یکیراـت  رد  وا  هک  تشاذـگ  دـهاوخن  دـنوادخ 

ترتع ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ نانمؤم  ّصاخ  هّتبلا  تیالو  نیا  .دناسر  یم  یهلا  ترفغم 
روفعی یبا  نب  هللادبع  .دـنا  هداد  رارق  ناراوگرزب  نآ  یتسرپرـس  تیانع و  تحت  ار  دوخ  راک ، نیا  اب  دـنا و  هتفریذـپ  ار  ناشیا  یمارگ 

: دیوگ یم 

تیالو لها  هک  یناسک  زا  منک  یم  بّجعت  رایـسب  مراد و  مدرم  اب  يدایز  سامت  نم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ 
دنتسه یناسک  لباقم  رد  و  دنشاب ؛ یم  دهع  هب  يافو  لها  وگتسار و  رادتناما ، اّما  دنناد ، یم  نالف  نالف و  وریپ  ار  دوخ  دنتـسین و  امش 

؟ دوش یم  نینچ  هنوگچ  دنرادن ، ار  دهع  هب  يافو  ییوگتسار و  يرادتناما و  نآ  اّما  دنا ، هتفریذپ  ار  امش  تیالو  هک 

كدندومرف سپس  دندرک و  نم  هب  ور  ینیگمشخ  اب  دنتسشن و  تسار  دندینش ، ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  ماما  یتقو 

.ِهللا َنِم  ٍلِداع  ٍماِما  ِهَیالِِوب  َناد  نَم  یلَع  َبَتَع  .ِهللا َو ال  َنِم  َسَیل  ِّرئاج  ٍماِما  ِهَیالِِوب  ِهللا  َناد  نَِمل  َنید  ال 
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لوبق اب  هک  یـسک  درادن و  نید  دنک ، يزرو  نید  تسین ، ادـخ  فرط  زا  بوصنم  هک  يرگمتـس  ماما  زا  يوریپ  اب  ار  ادـخ  هک  یـسک 
.تسین ندرک  شنزرس  لباق  دنک ، يزرو  نید  ادخ ، فرط  زا  بوصنم  لداع  ماما  تیالو 

دنرادن نید  اهنآ  هلب ! دندومرف : دنتسین ؟ ندرک  شنزرس  لباق  مه  اهنیا  دنرادن و  نید  اهنآ  مدرک : ضرع  دیوگ ): یم  روفعی  یبا  نبا  )
: دومرف سپس  .دنتسین  شنزرس  لباق  مه  اهنیا  و 

َِهبوَّتلا َو ِرون  یِلا  ِبُونُّذـلا  ِتاُملُظ  نِم ]  ] ینعَی ِروُّنلا ؟» َیِلا  ِتاُملُّظلا  نِم  مُهُجِرُخی  اُونَمآ  َنیذَّلا  َِّیلَو  ُهللا  : » َّلَـجَوَّزَع ِهللا  ِلوَِقل  ُعَمـسَتال  َا 
ینَع اّمنِا  ِتاُملُّظلا .» َیِلا  ِروُّنلا  َنِم  مُهَنوُجِرُخی  ُتوُغاّطلا  ُمُهُؤاِیلوَا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  : » َلاق .ِهللا َو  َنِم  ٍلِداع  ٍماِما  َّلُـک  مِِهتَیـالِِول  ِهَرِفغَملا ؛
یِلا ِمالـسِالا  ِرُون  نِم  هاِّیا ]  ] مِِهتَیالِِوب اوجَرَخ  َّلَجَوَّزَع ، ِهللا  َنِم  َسَیل  ٍِرئاج  ٍماِما  َّلُک  اوَّلَوَت  نَا  اّـمَلَف  ّمالـسّالا ، ِرون  یلَع  اوناـک  مُهَّنَا  اذـِهب 

(1) «. َنوِدلاخ اهیف  مُه  ِراّنلا  ُباحصَا  َِکئلوُاَف   » .ِراّفُکلا َعَم  َراّنلا  ُمَُهل  َهللا  َبَجوَاَف  ِرفُکلا  ِتاُملُظ 

رون و يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  اهنآ  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  ّیلو  دـنوادخ  : » يونـش یمن  ار  لـجوزع  يادـخ  هدومرف  اـیآ 
تلع .تسا و  ترفغم  هبوت و  ییانـشور  يوس  هب  ناهانگ  ياهیکیرات  زا  ندرک ) جراخ   ) روظنم .دزاـس !؟» یم  جراـخ  هبوت  ییانـشور 

؛ تسا توغاط  ناشیا  تسرپرـس  دـندش ، رفاک  هک  اهنآ  : » دومرف زین  .تسادـخ و  بناج  زا  بوصنم  لداع  نایاوشیپ  تیالو  لوبق  نآ ،
تیالو نوچ  اما  دـندوب ، اراد  ار  مالـسا  رون  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دـنزاس » یم  دراو  اهیکیرات  هب  جراخ و  ییانـشور  زا  ار  اـهنآ 

هب دـندش و  جراخ  مالـسا  رون  زا  ناشیا ، تیالو  لوبق  رطاـخ  هب  دـنتفریذپ ، تسین  ادـخ  بناـج  زا  بوصنم  هک  ار  يرگمتـس  ياوشیپ 
یم هکنانچ   ) .دـینادرگ بجاو  شتآ  رد  ار  نارفاک  اب  یهارمه  ناشیا ، يارب  مه  دـنوادخ  هاـگ  نآ  .دـندیدرگ  دراو  رفک  ياـهیکیرات 

.7(2) .دوب » دنهاوخ  یقاب  نآ  رد  هشیمه  هک  دنتسه  شتآ  لها  اهنآ  :( » دیامرف
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لباقم رد  .تسا و  هدـش  هراشا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  بوخ  ياـهراک  هک  دـنچ  ره  تیـالو  نارکنم  ینیدـیب  هب  ًاحیرـص  ثیدـح  نیا  رد 
.دنتسین شنزرـس  لباق  دشاب -  یم  شهوکن  هتـسیاش  هک  ناشناهانگ  زا  رظن  فرـص  ناشدوخ -  تیالو ، لها  هک  تسا  هدش  حیرـصت 

دیاب ار  اهنآ  هدیهوکن  تافـص  لامعا و  .دـهد  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دنتـسه ، نامیا  لها  یتقو  ات  نانآ  ینید  ّتیـصخش  ینعی 
اّما دشاب ، دب  ناشلامعا  هک  دنچ  ره  دنتسه ؛ بوخ  ناشدوخ  تفرعم  لها  .تسین  حیبقت  لباق  ناشیا  نامیا  تیالو و  یلو  درک ، هئطخت 

ار ناشدوخ  یلو  مینک ، یم  نیسحت  ار  اهنآ  بوخ  ياهراک  ینعی  .دشاب  بوخ  ناشیاهراک  هک  دنچ  ره  دنتـسه  دب  ناشدوخ  نارکنم 
.دنتسین ادخ  یگدنب  ریسم  رد  اریز  مییامن ، یم  حیبقت 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  تکرب  هب  نامیا  لها  تاجن 

ناهانگ یکیرات 

، دراذگ یمناو  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  ادـخ  تسا ، هایـس  ناشلامعا  هدـنورپ  رگا  هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  نامیا  لها  هب  هک  يا  هدـعو 
یفاک ج 2 ص لوصا  (1) ِروُّنلا .» َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  اونَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهللاَا   » .دزاس یم  مهارف  ار  ناشندش  كاپ  تابجوم  هکلب 

ح 13.(2) بونذلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ، 271

: دنا هدومرف  هفیرش  هیآ  حیضوت  رد  دنا و  هتسناد  ناهانگ  یکیرات  ار  تاملظ »  » زا دوصقم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ماما نیمه  زا  .دـننک  یم  کیرات  هدولآ و  ار  ناسنا  حور  بلق و  ناهانگ  يرآ ؛ «. ِهَرِفغَملا َِهبوَّتلا َو  ِرُون  یِلا  ِبُونُّذـلا  ِتاُملُظ  نِم  ینعَی  »
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب 

(2  ) .ًاَدبَا اهَدَعب  ُِحلُفی  الَف  ِِهبلَق  یلَع  َِبلغَت  یّتَح  تَداز  َداز  نِا  تَحَمنا َو  َبات  نِاَف  ُءادوَس  ٌهَتُکن  ِِهبلَق  یف  َجَرَخ  ُلُجَّرلا  ََبنذَا  اِذا 

رب  ) رگا دور و  یم  نیب  زا  هطقن ) نآ  ، ) دنک هبوت  رگا  سپ  .دیآ  یم  دیدپ  شبلق  رد  یهایس  هطقن  دنک ، یم  هانگ  صخش  هک  یماگنه 
.3 دایز یهایس  نآ  دیازفیب ، هانگ )
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.دوش یمن  راگتسر  هاگ  چیه  رگید  نآ  زا  دعب  سپ  .ددرگ  یم  طلسم  هریچ و  وا  بلق  رب  هکنیا  ات  دوش  یم 

هک يروط  هب  دریگ  یم  ارف  ار  بلق  یهایـس  نیا  ندرکن ، هبوت  تروص  رد  دـنوش و  یم  ناسنا  بلق  یکیرات  یهایـس و  ثعاب  ناـهانگ 
.دور یم  ایند  زا  نیدـیب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  صخـش  هک  تسا  یتقو  رد  نیا  .ددرگ  یمن  دنمتداعـس  هاگ  چـیه  رگید 

: دنا هدومرف  صوصخ  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح 

ِیف يدامَت  نِا  .ُداوَّسلا َو  َِکلذ  َبَهَذ  َبات ، نِاَف  .ُءادوَس  ٌهَتُکن  ِهَتکُّنلا  ِیف  َجَرَخ  ًابنَذ ، ََبنذَا  اذِاَف  .ُءاضَیب  ٌهَتُکن  ِِهبلَق  یف  اـِّلا َو  ٍدـبَع  نِم  اـم 
َلب اّلَک  : » َّلَجَوَّزَع ِهللا  ُلوَق  َوُه  .ًادـَبَا َو  ٍریَخ  یِلا  ُُهبِحاص  عِجرَی  َمل  ُضایَبلا ، َیِّطُغ  اذِاَف  .َضایَبلا  َیِّطَُغی  یّتَح  ُداوَّسلا  َکـِلذ  َداز  ِبُونُّذـلا ،

(2) (1) «. َنُوبِسکَی اُوناک  ام  مِِهبُوُلق  یلَع  َنار 

نآ .دیآ  دیدپ  نآ  رد  هایس  هطقن  کی  دوش ، بکترم  یهانگ  نوچ  سپ  .دشاب  یم  شبلق  رد  يدیفس  هطقن  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدنب 
یم ار  يدیفس  هکنآ  ات  دبای  یم  شیازفا  یهایس  نآ  دهد ، همادا  هانگ  ماجنا  هب  رگا  .دور و  یم  نیب  زا  یهایس  نآ  دنک ، هبوت  رگا  هاگ 

دنوادـخ راـتفگ  ناـمه  نیا  .ددرگ و  یمن  رب  تداعـس ) و   ) ریخ هـب  زگره  صخـش  نآ  دوـش ، هدیـشوپ  يدیفـس  نوـچ  سپ  .دـناشوپ 
.دروآ دیدپ  راگنز  ناشیاهبلق  رب  دنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  هکلب  تسین ، نینچ  تسا : لجوزع 

، دـهد همادا  هانگ  باکترا  هب  دـنکن و  هبوت  رگا  دـنک و  یم  کیرات  هدولآ و  يّدـح  ات  ار  ناسنا  بلق  یهانگ  ره  ماـجنا  بیترت  نیا  هب 
.دنام یمن  یقاب  صخش  تداعس  يارب  یهار  رگید  دریگ و  یم  ارف  ار  بلق  همه  یکیرات 

تشهب لها  یکاپ 

.دوش تشهب  دراو  دـناوت  یمن  كاـپان  بلق  بحاـص  دـنک و  یم  راـت  هریت و  ار  ناـسنا  بلق  شدوخ  ّدـح  رد  یهاـنگ  ره  هک  میتسناد 
.0 .دش دهاوخن  یتشهب  ریخ و  هب  تبقاع  دورن ، نیب  زا  وا  بلق  رد  ناهانگ  یگدولآ  راثآ  ات  نیاربانب 
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: دنا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.ٌبِّیَط (1) ّاِلا  اُهلُخدَی  ُهَّنَجلا ال  .ٌبَّذَعُم َو  اِّما  ٌموُحرَم َو  اِّما  ُهَّنَِال  .ُمَّدلا  ُمحَّللا َو  ِهیَلَع  َتَبَن  ام  اهُّدَشَا  .ٌهَدیدَش َو  اهُّلُک  ُبُونُّذلا 

تشوگ و نآ  رب  هک  تسا  یناهانگ  اهنآ  نیرت  تخـس  .دنتـسه و  تخـس  تبوقع ) تّدـش  ادـخ و  یناـمرفان  تهج  زا   ) ناـهانگ همه 
دراو یـسک  كاپ  زج  و  دوش .) كاپ  ات   ) ددرگ یم  باذـع  هب  التبم  اـی  دوش و  یم  هدوشخب  اـی  راـکهانگ  صخـش  اریز  .دـیورب  نوخ 

.دوش یمن  تشهب 

: تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  هجوت و  دروم  یساسا  بلطم  دنچ  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

.دـشاب یم  نآ  تبوقع  یتشز و  تدـش  رطاخ  هب  هانگ  یتخـس  .دنتـسه  دـیدش  تخـس و  انثتـسا -  نودـب  ناـهانگ -  همه  هکنیا : لوا 
کی ماجنا  اب  هک  دبای  یم  دمهفب ، ار  هانگ  حُبق  ناسنا  رگا  .تسا  تشز  رایـسب  شا  هجرد  ره  رد  تروص و  ره  هب  راگدرورپ  ینامرفان 

هدش هدیمان  هریغص  رگید  یضعب  هریبک و  ناهانگ  یضعب  هک  تسا  تسرد  .ددرگ  یم  دنوادخ  بناج  زا  ینیگنس  رفیک  ّقحتـسم  هانگ 
 - ناهانگ ریاس  اب  هسیاقم  نودب  دوخ -  يدوخ  هب  یهانگ  ره  ّالا  دشاب و  یم  رگیدکی  اب  ناهانگ  هسیاقم  رد  يدنب  میسقت  نیا  اّما  دنا ،

.ددرگ یم  تخس  رفیک  قاقحتسا  بجوم  تشز و  رایسب  تسا ، نابرهم  میرک و  يادخ  تیصعم  نوچ 

راک بسک و  رگا  .تسا  رت  نیگنـس  رت و  تخـس  دـیور ، یم  نآ  رب  ناسنا  نوخ  تشوگ و  هک  یهاـنگ  ناـهانگ ، همه  ناـیم  رد  مود :
نیا همه  رد  دشاب ، شلاوما  رد  دابع ) ملاظم   ) سانلا ّقح  ای  دزادرپن  سمخ -  ریظن  ار -  دوخ  یلام  قوقح  ای  دـشاب  مارح  هار  زا  ناسنا 

یناهانگ ای  هانگ  ماجنا  رب  رگا  تسا  نینچمه  .تسا  هدرک  دـشر  مارح  اب  شنوخ  تشوگ و  هدوب و  مارح  لاـم  زا  شا  هیذـغت  تـالاح 
هب ناهانگ  هنوگ  نیا  .تسا  مارح  رب  نوخ  تشوگ و  شیور  قادصم  مه  نیا  .دشاب  نآ  ماجنا  لها  ینالوط  تدم  هدـیزرو و  رارـصا 
رد دـنراد و  ناسنا  رد  ار  یگدولآ  ریثأت  نیرت  قیمع  نیرتشیب و  نوچ  دنتـسه ، ناهانگ  نیرت  تخـس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  شیاـمرف 

بلق 7. ناهانگ  ریاس  زا  شیب  تقیقح 
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.دننک یم  فیثک  کیرات و  ار  ناسنا 

دروم ار  وا  دنک و  وفع  ار  ناهانگ  نآ  بحاص  دنوادخ  هکنیا  ای  دراد ؛ ناکما  تروص  ود  هب  ناهانگ  تشز  راثآ  زا  ندش  كاپ  موس :
رتـشیب و ناـهانگ  هچ  ره  .ددرگ  جراـخ  ناـهانگ  یگدولآ  زا  فلتخم  ياهباذـع  ندیـشچ  اـب  هکنیا  اـی  و  دـهد ، رارق  شیوخ  تمحر 
زا هزادنا  ره  اّما  دنک ، یم  دیدهت  ار  ناسنا  يرت و  نیگنـس  ياهباذع  هجیتن  رد  رت و  تخـس  اهنآ  راثآ  زا  ندش  كاپ  دنـشاب ، رتدـیدش 

.دش دهاوخ  هتشادرب  وا  زا  مه  شباذع  دوش ، عقاو  یهلا  وفع  دروم  دوش و  هدیزرمآ  هک  صخش  ناهانگ 

دراو دوش ، كاپ  ناهانگ  یگدولآ  زا  هانگ  بحاص  ات  هک  تسا  نیا  دوش  باذـع  ای  هدوشخب و  ای  دـیاب  راکهانگ  هکنیا  تلع  مراهچ :
دناوت یمن  هانگ  یگدولآ  دوجو  اـب  سک  چـیه  نیارباـنب  تسا و  هداد  رارق  ناـکاپ  يارب  طـقف  ار  تشهب  دـنوادخ  .ددرگ  یمن  تشهب 

.دوش یتشهب 

ناهانگ یکیرات  زا  دیاب  يدبا ، تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  هک : تسا  نیا  دوش  یم  هتفرگ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
هدـنب يارب  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوـش  ماـجنا  تسا  نکمم  لکـش  ود  هب  لّوـحت  نیا  .ددرگ  دراو  یهلا  ترفغم  ییانـشور  هـب  جراـخ و 

شناهانگ همه  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  ناسنا  يارب  هار  نیرتعوبطم  نیرتهب و  .تخس  دنیاشوخان و  يرگید  تسا و  ناسآ  دنیاشوخ و 
هار اـهنت  دوشن ، نینچ  رگا  اـّما  .دریگن  رارق  باذـع  دروم  یهاـنگ  چـیه  زا  ندـش  كاـپ  يارب  دریگ و  رارق  یهلا  تمحر  وفع و  دروم 

.ددرگ جراخ  ناهانگ  یگدولآ  زا  یهلا  ياهباذع  عاونا  اب  هک  تسا  نیا  ندش  یتشهب 

مّنهج شتآ  اب  ندش  كاپ 

رگید ياهباذـع  همه  زا  هک  دـشاب  یم  منهج  شتآ  دـنوش ، راـتفرگ  نآ  هب  تسا  نکمم  ناـمیا  لـها  هـک  یهلا  باذـع  نـیرت  تـخس 
هک دنا  هدش  بکترم  نیریاس -  هب  تبسن  ار -  نیرتگرزب  هک  تسا  ینایعیش  يارب  باذع  نیا  .تسا  رت  لکـشم  نآ  لمحت  رتدیدش و 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  .دـشاب  یم  منهج  شتآ  ناشندـش  كاپ  هار  اهنت  دـنریگن ، رارق  یهلا  تمحر  وفع و  دروم  رگا 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا 
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ُهَـسفَن َرَذَـق  نَم  َلاق : مالّـسلا ؟ هیلع  ٍِّیلَع  یّبُِحم  َکیّبِحم َو  نِم  ٌدَـحَا  َمَّنَهَج  ُلُخدَـی  لَهَف  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَِرل  َلیق 
ًارِذَـق ِهَمایِقلا  َموَی  َءاج  ِتاعیرَّشلا ، َنِم  َُهل  َمِسُر  اـم  ََفلاـخ  ِتاـنِمؤُملا َو  َنینِمؤُملا َو  َمَلَظ  ِتاـمَّرَحُملا َو  َعَقاو  ٍِّیلَع َو  ٍدَّمَُحم َو  ِهََفلاـخُِمب 

.ًاسِفَط

ِهَقَناعُِمل ِرایخَالا َو ال  َکیلاوَم  ِهَقَفارُِمل  ُُحلصَت  ٌسِفَط ال  ٌرِذَق  َتنَا  ُنالُف  ای  مالّسلا : هیلع  ٌِّیلَع  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ُلوُقَی 
َیِلا ُلَخُدیَف  .بُِونُّذـلا  َنِم  َکیَلَع  ام  ینعَی  .انُهاه  ام  َکنَع  َرِّهَُطت  نَِاب  ّاِلا  َكانُه  ام  یِلا  ُلِصَت  .َنیبَّرَقُملا ال  ِهَِکئالَملا  َال  ِناسِحلا َو  ِروُحلا 

.ِِهبُونُذ (1) ِضعَِبب  ُبَّذَُعیَف  َمَّنَهَج  نِم  یلعَالا  ِقَبَّطلا 

منهج دراو  یسک  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  امش و  نارادتـسود  زا  ایآ  دش : لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
؟ دوش یم 

هتخاـس و هدولآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تاروتـسد ) زا   ) یناـمرفان اـب  ار  دوخ  هک  یـسک  دـندومرف :
( یسک نینچ  ، ) تسا هدیزرو  فّلخت  عرـش  ماکحا  هب  لمع  زا  هتـشاد و  اور  متـس  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  هدش و  تامرحم  بکترم 

.دوش یم  روشحم  فیثک  هدولآ و  تمایق  زور 

هن یتسه ، فیثک  هدولآ و  وت  ینالف ، يا  دنیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زور ) نآرد  )
ناگتشرف اب ) تبحاصم   ) تقایل هن  ابیز و  ناروح  اب  ندش  شوغآ  مه  یگتـسیاش  هن  يراد و  دوخ  کین  یلاوَم  اب  ینیـشنمه  تیحالص 

یم لخاد  منهج  يالاب  هقبط  هب  ار  وا  هاگ  نآ  .ییوشب  دوخ  زا  ار  ناـهانگ  یگدولآ  هکنآ  رگم  دیـسر  یهاوخن  اـهتمعن  نآ  هب  .بّرقم 
.دسر یم  شناهانگ  زا  یخرب  رفیک  هب  سپ  دننک ،

یلاوَم اب  ینیشنمه  تشهب و  هب  دورو  زا  تهج  نیمه  هب  دنک و  یم  فیثک  هدولآ و  ار  دوخ  دوش ، یم  هانگ  بکترم  هک  یـسک  يرآ ؛
یهلا باذع  نیرت  تخـس  .دـسر  یمن  یتشهب  ياهتمعن  نآ  هب  زگره  هدـشن ، كاپ  ناهانگ  تفاثک  زا  یتقو  ات  .دوش  یم  مورحم  دوخ 
كاپ منهج  شتآ  اب  طقف  دنا ، هدـش  گرزب  ناهانگ  بکترم  هک  نامیا  لها  زا  یناسک  دـنک و  یم  زورب  منهج  تروص  هب  تمایق  رد 
باذع تهج  زا  هک  منهج -  هقبط  نیرتالاب  رد  دنا ، هتـشاد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هک  یتبحم  نامیا و  رطاخ  هب  هتبلا  .دندرگ  یم 

.م : دنا هدومرف  همادا  رد  .دنوش  یم  عقاو  باذع  دروم  تسا -  رتکبس 
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َنیداعُملا اِنئایلوَِال َو  َنیلاوُملا  انیّبِحُِمب َو  َنوَّمَُـسی  مُهَّنِکل  اِنتَعیـِشب َو  َنوُّمَُـسی  ِءـالُؤه  َسَیل  .ًاـبُونُذ  مُهُمَظعَا  ًاباذَـع َو  اـنیّبُِحم  ُّدَـشَا  ِءـالُؤه 
.اِنلامعَِاب يدَتقا  انَراثآ َو  عَبَّتا  انَعَّیَش َو  نِم  انَتَعیش  َّنِا  .اِنئادعَِال 

ام نارادتـسود  هکلب  دنوش ، یمن  هدیمان  ام  هعیـش  اهنیا  هتبلا  .دنراد  ار  هانگ  نیرتشیب  باذع و  نیرت  تخـس  ام ، ناتـسود  نایم  رد  اهنیا 
ام لابند  هک  دنتسه  یناسک  ام  هعیـش  انامه  .دننک  یم  ینمـشد  ام  نانمـشد  اب  یتسود و  ام  ناتـسود  اب  هک  یناسک  دنوش و  یم  هدیمان 

.دنیامن یم  ادتقا  ام  لامعا  هب  هدرک و  يوریپ  ام  زا  دنیآ و  یم 

هب دـّیقم  ار  دوخ  لمع  رد  تلاسر ، نادـناخ  تیالو  هب  داقتعا  رب  هوالع  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  تیب  لها  ناسل  رد  یعقاو  هعیش 
رد طقف  هک  یـسک  هب  یهاگ  هتبلا  .دنک  یم  قدـص  وا  رب  ّبحم »  » ناونع اهنت  دـنکن ، نینچ  رگا  .دـنک و  سّدـقم  تاوذ  نآ  زا  يوریپ 

هّجوت يریبعت  ره  رد  ظفل  نیا  يانعم  توافت  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا (1)  هدش  هعیش »  » قالطا زین  تسا  ناشیا  هب  داقتعا  ّدح 
.دوش

وفع و دروم  هک  یتروص  رد  دـنا ، هدـش  بکترم  گرزب  ناهانگ  هک  یناسک  يداـقتعا ،) نایعیـش   ) ناـمیا لـها  ناـیم  رد  لاـح  ره  هب 
اب اهنیا  .دننک  ادیپ  ار  نآ  ياهتمعن  زا  هدافتـسا  تشهب و  دورو  تقایل  ات  دـنوش  كاپ  منهج  شتآ  اب  دـیاب  دـنریگن ، رارق  یهلا  تمحر 

.دنوش یم  دراو  یهلا  ترفغم  ییانشور  هب  جراخ و  ناهانگ  یکیرات  زا  یکاندرد  تخس و  باذع  نینچ 

رشحم دیادش  لّمحت  اب  ناهانگ  زا  یکاپ 

منهج شتآ  زا  رظن  فرـص  زور  نآ  رد  .دـشاب  یم  تمایق  زور  ياهیتخـس  لمحت  ناهانگ ، یگدولآ  زا  ریهطت  ياههار  زا  رگید  یکی 
لکـشم و رایـسب  ناسنا  يارب  مه  اهنآ  زا  کی  ره  لمحت  هک  تسه  رـشحم  رد  يدـیادش  دـشاب ، یم  هدـننک  تحاران  هداـعلا  قوف  هک 

رـشحم دیادش  زا  یـضعب  لمحت  ای  رگید  یـضعب  زا  منهج و  شتآ  اب  شناهانگ  یـضعب  یگدولآ  زا  هک  ینمؤم  اسب  هچ  .تسا  تخس 
.دثیدح نامه  رد  .ددرگ  كاپ 
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: تسا هدش  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  فیرش 

ُطِقلَی امَک  مِِهتَعیـش  ِرایِخ  نِم  ِهیلاوَم  ِهَیِلا  مُُهثَعبَی  نِم  اـنُه  نِم  اـنُه ُو  نِم  ُهُطِقلَی  َُّمث  ِِهبُونُذ  ِضعَِبب  ِرَـشحَملا  ِیف  ُدـِئادَّشلا  ُُهبیـُصی  نَم  مُهنِم 
.َّبَحلا ُریَّطلا 

نایعیـش زا  یـضعب  سپـس  دنوش ، یم  التبم  رـشحم  ياه  یتخـس  لمحت  هب  ناشناهانگ  یـضعب  رطاخ  هب  نامیا ) لها   ) نانآ زا  یهورگ 
هناد هک  یغرم  نوچمه  دنا ) هدش  كاپ  رشحم  ياهیتخـس  لمحت  اب  هک   ) ار اهنآ  دنا -  هدش  هداتـسرف  ناشناماما  يوس  زا  هک  ّصاخ - 

.دننیچ یم  رب  رشحم  هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  زا  دنیچ ، یم  رب  نیمز  زا 

هدـش هراـشا  میرک  نآرق  رد  هک  يا  هنومن  هب  تسا  بوخ  ددرگ ، سوملم  يردـق  رـشحم  دـیادش  ندوب  باذـع  هکنآ  يارب  اـجنیا  رد 
: دوش هجوت  تسا ،

اهَلمَح ٍلمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  تَعَضرَا َو  اّمَع  ٍهَعِضُرم  َّلُک  ُلَهذَت  اهَنوَرَت  َموَی  ُمیظَع *  ٌءیَـش  ِهَعاّسلا  ََهلَزلَز  َّنِا  مُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  »
(1) ٌدیدَش .» ِهللا  َباذَع  نِکل  يراکُِسب َو  مُه  ام  يراکُس َو  َساّنلا  يَرَت  َو 

ریـش لوغـشم  هک  ینز  ره  دـینیبب ، ار  هلزلز  نآ  هک  يزور  تسا  یگرزب  زیچ  تمایق  هلزلز  اریز  دـینک  اورپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم ، يا 
دیامن و یم  طقس  ار  دوخ  نینج  يرادراب ، نز  ره  دنک و  یم  شومارف  هتشاذگاو و  ار  هراوخریش  تشحو  سرت و  زا  دشاب ، یم  نداد 

یلو دنتـسین  تسم  اهنآ  اـّما  ینیب ، یم  تسم  دـنا ) هداد  تسد  زا  تشحو  سرت و  زا  ار  دوخ  شوه  لـقع و  هکنیا  تهج  هب   ) ار مدرم 
.تسا تخس  دنوادخ  باذع 

همان نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  دـیدش  كاندرد و  یباذـع  دوخ  اهیتخـس ، نیا  كرد  اه و  هنحـص  نیمه  اب  ههجاوم 
: دنا هدومرف  نینچ  رصم  لها  هب  دوخ 

ٍهَعِضِرم ُّلُک  ُلَهذَت  ُنینَجلا َو  ِهیف  ُطُقـسَی  ُریبَکلا َو  ِهیف  ُرُکـسَی  ُریغَّصلا َو  ِهیف  ُبیـشَی  َموَی  ِربَقلا ، َنِم  ُّدَشَا  َوُه  ام  ِثعَبلا  َدَعب  َّنِا  ِهللا ، َدابِع  ای 
.ي .مَُهل (2)  َبنَذ  َنیذَّلا ال  َهَِکئالَملا  ُبِّهَُرِیل  ِموَیلا  َِکلذ  َعَزَف  َّنِا  ًاریطَتسُم ، ُهُّرَش  َناک  ٌموَی  ٌریرَطمَق ، ٌسُوبَع  ٌموَی  تَعَضرَا ، اّمَع 
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نآ رد  هک  يزور  .تسا  شیپ  رد  خزرب ) ملاع   ) ربق زا  رت  تخـس  يزور  تمایق ) رد   ) ندـش ثوعبم  زا  سپ  اـنامه  ادـخ ، ناگدـنب  يا 
راوخریش هچب  هدریش  نز  ره  دننک  یم  طقس  ار  دوخ  ياه  نینج  ماحرا  دور و  یم  نالاسگرزب  رس  زا  شوه  دنوش و  یم  ریپ  ناکدوک 

سوبع هتفرگ و  تدـش  هب  نآ ) رد  اهناسنا  ندوب  ور  شرت  تحاران و  رطاخ  هب   ) هک يزور  .دـنک  یم  اـهر  ندادریـش -  لاـح  رد  ار - 
.دزادنا یم  تشحو  سرت و  هب  مه  ار  هانگیب  ناگتشرف  زور  نآ  تشحو  سرت و  دریگ ، یم  ار  اج  همه  نآ  ّرش  هک  يزور  .تسا 

.دتفا یم  قافتا  وا  فیلکت  ندـش  نشور  ناسنا و  لامعا  همان  هب  یگدیـسر  زا  لبق  هک  تسا  تمایق  زور  ياه  یتخـس  زا  یـضعب  اهنیا 
ات ناسنا  اّما  .دنک  رواب  ار  رشحم  دیادش  ندوب  تخس  يّدح  ات  دناوتب  دیاش  دنک ، روصت  یتسرد  هب  ار  قیداصم  نیا  دناوتب  یـسک  رگا 

نیا هب  هیبش  ییاهزیچ  هک  یناسک  اهنت  .دـشاب  هتـشاد  رـشحم  دـیادش  زا  یحیحـص  كرد  دـناوتب  تسا  لاحم  درب ، یم  رـس  هب  ایند  رد 
هجرد دننادب  دیاب  مه  اهنآ  یلو  .دنشچب  ار  يورخا  ياهباذع  خنس  عون و  اهنآ  هب  سایق  اب  دنناوت  یم  دنا ، هدید  ایند  رد  ار  اه  تبیصم 

.دنا هدید  ایند  رد  هک  تسا  یبئاصم  نآ  زا  شیب  رایسب  رشحم  دیادش  یتخس 

.دننک یم  ادیپ  ار  تشهب  هب  دورو  تقایل  هدش ، كاپ  راکهانگ  نانمؤم  زا  رگید  یهورگ  اهیتخس ، نیا  ندیشچ  اب  لاح  ره  هب 

ایالب هلیسو  هب  ایند  رد  ندش  كاپ 

يرتکبـس رتمک و  ناهانگ  هک  یناسک  اّما  دـندرگ ، یم  كاپ  ناـهانگ  یگدولآ  زا  تماـیق  رد  هک  میدرک  هراـشا  یناـسک  هب  اـجنیا  اـت 
نیا .دنوش  یم  كاپ  يویند  يایالب  اه و  تبیـصم  اب  دـنوشن ، هدوشخب  دـنریگن و  رارق  یهلا  تمحر  وفع و  دروم  رگا  دنـشاب ، هتـشاد 

رتکبس بتارم  هب  يورخا  ياهالب  زا  يویند  ياهیراتفرگ  نوچ  دشاب ، یم  رت  لهـس  يورخا  ياهباذع  لمحت  زا  ناسنا  يارب  ریهطت  عون 
: دنیامرف یم  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنتسه 

اینُّدـلا ِیف  ِنادـبَالا  ِیف  ِتاـفآلا  َنِم  مِهِریَغ َو  ِنیطـالَّسلا َو  َنِم  ِِبئاوَّنلا  ِدـِئادَّشلِاب َو  اـهنِم  ُرَّهَُطیَف  َّفَخَا  َّلَـقَا َو  ُُهبُونُذ  ُنوُکَی  نَم  مُهنِم  َو 
.م .ٌرِهاط (1) َوُه  ِهِربَق َو  یف  ّیلَُدِیل 
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اهیتخس و هلیـسو  هب  دنوش ، یم  كاپ  ناهانگ  نآ  زا  ایند ) نیمه  رد   ) تسا رت  کبـس  رتمک و  ناشناهانگ  هک  نامیا  لها  زا  یناسک  و 
یم دراو  ایند  رد  ناشیا  ياهندب  هب  هک  ییاهضرم  اهدرد و  اب  دسر و  یم  اهنآ  هب  نارگید  نیطالس و  بناج  زا  هک  ییاهیراتفرگ  عاونا 

.دندرگ ریزارس  شیوخ  ربق  رد  هزیکاپ  كاپ و  هکنآ  ات  دوش ؛

هک ناّنم -  يادخ  ددرگ و  یم  یهلا  باذع  ّقحتسم  ناهانگ  ماجنا  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  يویند  ياهیراتفرگ  رارـسا  زومر و  زا  یکی 
اـهیتحاران و زا  یخرب  هب  وا  يـالتبا  اـب  دـنادرگ -  ـالتبم  يوـیند  يورخا و  ياهباذـع  عاوـنا  هب  ار  وا  ناـهانگ  نیا  رطاـخ  هب  دـناوت  یم 

اهنآ هب  هک  یـضارما  دـسر و  یم  وا  هب  نادـنمروز  هیحان  زا  هک  یمتـس  ملظ و  .دزاس  یم  شکاپ  ناهانگ  یگدولآ  زا  اـیند ، ياـهدرد 
ددرگ یم  كاپ  یهلا -  لضفت  فطل و  هب  اهجنر -  نیا  لمحت  اب  نونکا  هداد و  ماجنا  هک  تسا  یناهانگ  نامه  هجیتن  دوش ، یم  التبم 

یم رت  نیگنس  رت و  تخـس  شناهانگ ، زا  دنوادخ  یلک  وفع  اب  هسیاقم  رد  ریهطت  عون  نیا  دنچ  ره  .دنیب  یمن  یباذع  گرم  زا  سپ  و 
شلمحت رت و  تخـس  شیارب  بتارم  هب  دوـمرف ، یم  ردـقم  گرم  زا  سپ  ملاوـع  رد  ار  شناـهانگ  تبوـقع  دـنوادخ  رگا  اـّما  دـشاب ،

.دوش یم  هداد  فیفخت  شباذع  دنوادخ  لضف »  » ياضتقا هب  یلو  دوش  یم  باذع  یهلا  لدع »  » ياضتقم هب  سپ  .دش  یم  رت  لکشم 

بکترم هک  تسا  یـصخش  دـنک : یم  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  بیعـش » نب  بوقعی   » ماـن هب  یـصخش  صوصخ  نیمه  رد 
نینچ تشونرـس  .دـشاب  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تفرعم و  لـها  لاـح  نیع  رد  اـّما  دوش ، یم  فلتخم  دّدـعتم و  ناـهانگ 

: دندومرف وا  هب  خساپ  رد  ترضح  تسا ؟ هنوگچ  یصخش 

ًارقَف َو اِّما  ِِهب  ُهنَع  ُهللا  ُرِّفَُکی  ًائیَش  ِهیَلَع  ُهللا  َّطِلَُـسی  ِیتَح  اینُّدلا  َنِم  ُجُرخَی  ال  ُلوُقَت ، امَک  َناک  نِا  .َُهل َو  یجُری  ُبِصاّنلا ال  .َُهل َو  یجُری  اذه 
.ًاضَرَم (1) اِّما 

ییوگ یم  هک  دـشاب  نینچ  رگا  .تسین و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نمـشد  هب  يدـیما  اـّما  تسه ، دـیما  يدرف  نینچ  تبقاـع  نسُح  هب 
.هک دنادرگ  ّطلسم  يرقف  ای  يرامیب  وا  رب  دنوادخ  هکنآ  ات  دور  یمن  نوریب  ایند  زا  دشاب ) مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو  لها  ًاعقاو  ینعی  )
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.دشاب شناهانگ  هراّفک 

ایند رد  ار  يا  هلیـسو  هداد ، رارق  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیالو و  يارب  هک  یـشزرا  رطاخ  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نشور 
، درادـن ار  تیالو  رهوگ  هک  یـسک  اّما  .ددرگ  ریخ  هب  تبقاع  وا  ات  دـهد  یم  رارق  شناهانگ  یگدولآ  زا  یـصخش  ندرک  كاپ  يارب 

.تسین شتبقاع  نسُح  هب  يدیما 

نداد ناج  یتخس  هب  ناهانگ  زا  ریهطت 

هراشا

وا ات  دنادرگ  یم  تخس  ار  نمؤم  نداد  ناج  دنوادخ ، هک  تسا  نیا  ایند ، رد  ناهانگ  یگدولآ  زا  ندش  كاپ  ياههار  زا  رگید  یکی 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دورب  ایند  زا  كاپ  دوش و  ریهطت  جنر  نیا  لّمحت  اب 

یف ٌبارِطضا  ٌرََطب َو  َُهل  ُنوُکَی  ِهیَلَع ، تَیِوَق  ٌءیَش َو  َیَِقب  نِاَف  .ُهنَع  ِِهب  ُرَّفَُکی  ُهُعََزن َو  ُّدَتشَیَف  ٌهَئِّیَس  ِهیَلَع  تَیَِقب  دَق  ُُهتؤَم َو  ُبُرقَی  نَم  مُهنِم  َو 
.ُهنَع (1) ُرَّفَکَیَف  ُّلُّذلا  ِِهب  ُهُقَحلَیَف  ِِهتَرضَِحب  نَم  ُّلِقَیَف  ِِهتوَم  ِموَی 

دوش و یم  تخـس  ناشنداد  ناج  تسا ، هدنام  یقاب  ناشندرگ  هب  یهانگ  زا  زونه  هدـش و  کیدزن  ناشگرم  هک  نانمؤم  زا  یهورگ  و 
شناهانگ دـنامب و  یقاب  ناهانگ ) یگدولآ  زا   ) يزیچ نداد ) ناـج  یتخـس  دوجو  اـب   ) رگا سپ  .ددرگ  یم  شناـهانگ  هراـفک  نیمه 

هک يروـط  هـب  دــنوش  یم  ـالتبم  ناـشگرم  زور  رد  ینارگن  يدونــشخان و  هـب  دــشاب ، نداد  ناـج  تخــس  تبوـقع )  ) زا رت  نـیگنس 
یم كاپ  ناشناهانگ  زا  ببـس  نیمه  هب  سپ  ددرگ ، یم  ناشیا  يراوخ  تلذ و  ثعاب  نیمه  دـنریگ و  یم  هرانک  اهنآ  زا  ناشنایفارطا 

.دنوش

هرافک هک  دـشابن  يدـح  هب  نداد  ناج  تخـس  تبوقع  رگا  دوش و  یم  هسیاقم  هانگ  تدـش  اب  تبوقع  یتخـس  هک  دوش  یم  هظحالم 
دزن رد  تلذ  يراوخ و  ساسحا  زا  تسا  ترابع  هک  دوش  یم  صخش  ریگنابیرگ  گرم  ماگنه  رد  يرگید  تبوقع  دشاب ، ناشناهانگ 

هک هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دروم  نیمه  رد  .دـنادرگ  یم  كاپ  ناشناهانگ  زا  ار  اهنآ  یحور  راشف  نیا  نایفارطا و 
.مشیوخ تّما  ناراکهانگ  زا  یهورگ  دروم  رد 
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: دندومرف

نِاَف ِِهقزِر ، یف  ِهیَلَع  ُهللا  َقَّیَـض  ّاِلا  َو  ِِهبُونُذـِل ، ًهَراّفَک  َِکلذ  َناک  نِاَف  .ِهِدَـسَج  یف  مُهَدَـحَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  یَلَتبِا  َِکلذ ، َناـک  اِذا  ُهَّنِا 
.َهَنَّجلا (1) ُُهلِخُدی  َُّمث  َُهل  َبنَذ  َهللا َو ال  َِیتأَی  یّتَح  ِِهتوَم  َدنِع  ِهیَلَع  ُهللا  َدَّدَش  ّاِلا  َو  ِِهبُونُِذل ، ًهَراّفَک  َِکلذ  َناک 

نیا اب  رگا  .دنک  یم  التبم  فلتخم ) ياهیرامیب   ) ینامـسج ياهالب  هب  ار  ناشیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  دنـشاب ، هانگ  لها  نانمؤم  رگا 
كاپ هلیسو  نیا  اب  رگا  دنوش .) یم  رقف  هب  التبم   ) دنک یم  گنت  اهنآ  رب  ار  دوخ  يزور  دنوادخ  هنرگ  و  چیه ، هک  دندش  كاپ  هلیسو 
سپـس دنوش  رـضاح  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هانگ  نودب  هکنیا  ات  دنک  یم  تخـس  اهنآ  رب  ار  ناشگرم  دنوادخ  هنرگ  و  چیه ، هک  دـندش 

.دنادرگ یم  تشهب  دراو  دنا ) هدش  كاپ  هک   ) ار ناشیا 

هانگ رطاخ  هب  صخـش  یگدولآ  ردق  ره  .دشاب  یم  شناهانگ  یگرزب  یتشز و  نازیم  اب  بسانتم  ایند  رد  نمؤم  تبوقع  بیترت  نیا  اب 
یتشز بسانت  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  رتدـیدش  رت و  تخـس  مه  گرم -  ماگنه  ات  شا -  يویند  ياهرفیک  دـشاب ، رتشیب 

وا .دراد  یگتـسب  ملاع  راگدیرفآ  هدارا  ّتیـشم و  هب  یلک  روط  هب  هکلب  تسین  فّلختی  يرورـض و ال  رما  کی  تبوقع  تدش  اب  هانگ 
ینمؤم و ره  دروم  رد  هک  دنچ  ره  .دـنک  یم  راتفر  نینچ  ناراکهانگ  اب  ددـنب -  یمن  ار  شدوخ  تسد  هک  شیوخ -  ّتنـس  اب  قباطم 

یهلا ياه  ّتنـس  نایب  هدمآ  ثیداحا  رد  هچنآ  .دیامن  لمع  تسا ، هداد  رارق  دوخ  هک  یتّنـس  فالخ  دـناوت  یم  یهانگ  ره  هب  تبـسن 
، دندش عقاو  راگدرورپ  ّتنـس  مادک  لومـشم  نانمؤم  زا  هورگ  مادک  هکنیا  .تسا  هدش  عضو  شـسّدقم  تاذ  هلیـسو  هب  هک  دشاب  یم 
اب هزادنا  هچ  ات  دـهاوخب  هکنیا  دوش و  یم  طوبرم  ناشیا  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  ّتیـشم  هب  ناشناهانگ ، یگرزب  تّدـش و  رب  هوالع 

.دیامن راتفر  اهنآ  اب  دوخ  لدع »  » ای لضف » »

: تسا هدش  دراو  صوصخ  نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  يرگید  ثیدح 

 . اِهب ُّصَحَُمت  ٍهَِّیلَِبب  یلَتُبی  یّتَح  ُتوُمَیَف  ُهنَع  ُهانیَهَن  ًارمَا  ُفِراُقی  ٌدبَع  ِهَعیّشلا  َنِم  ام 
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ِهیَلَع ِِهب  ُدَّدَِشیَف  ِِهبُونُذ  نِم  ُءیَّشلا  ِهیَلَع  یقبَِیل  ُهَّنِا  .ٌبنَذ َو  َُهل  ام  َّلَجَوَّزَع َو  َهللا  یَقلَی  یّتَح  ِهِسفَن  یف  اُِما  ٍَدلَو َو  یف  اِّما  ٍلام َو  یف  اِّما  ُُهبُونُذ 
.ِِهتوَم (1) َدنِع 

نآ هلیـسو  هب  شناهانگ  هک  ددرگ  یم  التبم  يراـتفرگ  کـی  هب  گرم  زا  شیپ  هکنآ  رگم  دـنوش  یمن  هاـنگ  بکترم  يا  هعیـش  چـیه 
هزیکاـپ كاـپ و  ار  لـجوّزع  يادـخ  هکنآ  اـت  شدوخ  هب  اـی  شنادـنزرف و  هب  اـی  دروخ  یم  شلاوما  هب  اـی  يراـتفرگ  نیا  .دوش  كاـپ 

كاپ مه  یگدولآ  نآ  زا  اـت   ) دوش یم  تخـس  وا  رب  شگرم  دـنامب ، یقاـب  وا  رب  ناـهانگ  یگدولآ  زا  يزیچ  رگا  .دـیامن و  تاـقالم 
(. ددرگ

.دنک یم  ادیپ  یگتسب  وا  قح  رد  دنوادخ  ّتیشم  هب  دوش ، التبم  يراتفرگ  مادک  هب  ینمؤم  ره  هکنیا  تشذگ  هک  روط  نامه 

کی هب  اهنت  .تسین  ثحب  لحم  ًالعف  هک  دـنراد  يرگید  باسح  نارفاک  .تسا  نامیا  لـها  هب  طوبرم  دـش  ناـیب  اـجنیا  رد  هچنآ  همه 
هک دوش  رّوصت  دـیابن  تروص  نیا  رد  .تخـس  نمؤم  رب  دوش و  یم  ناسآ  لهـس و  رفاـک  رب  گرم  یهاـگ  هک : مینک  یم  هراـشا  هتکن 

.دراد یم  تسود  نمؤم  زا  شیب  ار  رفاک  دنوادخ 

رفاک نمؤم و  نداد  ناج  عاونا 

دنهد و ناج  یتحار  هب  مه  نانمؤم  زا  یخرب  دهد و  ناج  تحار  يرفاک  دوش  یم  هنوگچ  هک : دش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ای ناسآ  ّتلع  رفک  نامیا و  ایآ  هک : هدوب  نیا  لاؤس  عقاو  رد  دنهد ؟ یم  ناج  تخس  هک  دنتسه  نارفاک  نانمؤم و  زا  یخرب  لباقم  رد 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح  تسین ؟ نداد  ناج  تخس 

َِدبَالا ِباوَِثل  ًاّقِحَتـسُم  ًاّیِقَن  َهَرِخآلا  َدِرَِیل  ِِهبُونُذ  نِم  ُهُصیحمَتَف  ٍهَدـیدَش ، نِم  َناک  ام  .ِِهباَوث َو  ٌلِجاع  َوُهَف  َكانُه  ِنِمؤُمِلل  ٍهَحار  نِم  َناک  اـم 
ِهیَلَع ُبِجُوی  ام  ّاِلا  َُهل  َسَیل  َهَرِخآلا َو  َدِرَِیل  اینُّدـلا  ِیف  ِِهتانـسَح  َرجَا  یّفَُوِیلَف  ِِرفاکلا ، یَلَع  َكانُه  ٍَهلوُهُـس  نِم  َناک  اـم  .ُهَنوُد َو  َُهل  َِعناـم  ـال 

.ُروُجَی (2). ٌلدَع ال  َهللا  َّنَِاب  مُِکلذ  .ِِهتانَسَح  ِدافَن  َدَعب  َُهل  ِهللا  ِباذَع  ُءاِدتبا  َوُهَف  َكانُه ، ِِرفاکلا  یَلَع  ٍهَّدِش  نِم  َناک  ام  .َباذَعلا َو 
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زا شندـش  كاپ  يارب  ماگنه  نآ  رد  وا  ندیـشک  یتخـس  دـشاب و  یم  شماگنهدوز  شاداپ  قادـصم  گرم  ماگنه  رد  نمؤم  یتحار 
يدـبا شاداپ  نتفرگ  هب  تبـسن  شقاقحتـسا  عنام  يزیچ  هک  یلاـح  رد  دوش  ترخآ  دراو  هزیکاـپ  كاـپ و  هکنیا  اـت  تسا  شناـهانگ 
هکنیا ات  دـنک  تفایرد  لماک  روط  هب  ایند  رد  ار  شبوخ  ياهراک  شاداپ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رفاک  نداد  ناـج  تحار  اـّما  .دـشابن 

عقاو رد  گرم ، ماـگنه  رد  شندیـشک  یتخـس  .دـشابن و  شیارب  ددرگ ، باذـع  هیاـم  هچنآ  زج  يزیچ  دوش ، یم  ترخآ  دراو  یتـقو 
هک تسا  تهج  نیا  هب  اـهنیا  هـمه  .دـشاب  هدرک  تفاـیرد  ار  شیاـهیبوخ  شاداـپ  هـکنآ  زا  سپ  تـسوا  قـح  رد  یهلا  باذـع  عورش 

.دنک یمن  یمتس  ملظ و  دشاب و  یم  لداع  دنوادخ 

هک مه  ینارفاک  دـننک و  یم  تفایرد  ار  دوخ  تشز  لامعا  رفیک  گرم  زا  شیپ  دـنا ، هدـش  هانگ  بکترم  هک  ینانمؤم  بیترت  نیا  اـب 
دایز ناشبوخ  ياهراک  رگا  دـنریگ و  یم  گرم  زا  شیپ  ایند  نیمه  رد  ار  دوخ  شاداپ  دـنا ، هتـشاد  یبوخ  ياهراک  هک  مه  ینارفاـک 
هتفرگ ار  ناشیاهیبوخ  شاداپ  گرم  زا  شیپ  هک  ینارفاک  اّما  .دـننک  یم  تفایرد  ار  دوخ  شاداپ  همه  گرم ، ندـش  ناسآ  اـب  دـشاب ،

.دنوش یم  نداد  ناج  یتخس  هب  التبم  اذل  ددرگ ، ناسآ  ناشیا  رب  گرم  ات  هدنامن  ناشیارب  يا  هنسح  رگید  دنا ،

ناشیا دب  ای  بوخ  لامعا  هب  یگتسب  رما  نیا  دراد و  دوجو  نداد  ناج  تحار  ای  تخس  لامتحا  نانمؤم  مه  رافک و  يارب  مه  نیاربانب 
عون هدننک  نییعت  ناسنا  دب  ای  بوخ  لامعا  تسین و  ناسنا  نداد  ناج  تخـس  ای  لهـس  تلع  رفک  نامیا و  هکنیا  هجیتن  .دنک  یم  ادیپ 

.تسوا گرم 

( ربق  ) خزرب ملاع  رد  ندش  كاپ 

هراشا

ود گرم و  زا  لبق  ایند و  رد  نآ  تروص  ود  هک  دش  هراشا  ناهانگ  یگدولآ  زا  راکهانگ  نانمؤم  ندش  كاپ  قیرط  راهچ  هب  نونکات 
هک تسا  تمایق  زا  لبق  گرم و  زا  سپ  ملاع  هب  طوبرم  هک  دـنام  یم  یقاب  رگید  تروص  کی  .دوش  یم  ققحم  تمایق  رد  نآ  لکش 

: تسا هدمآ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  رد  .دوش  یم  هدیمان  خزرب  ربق و  ملاع 

230 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com


.ُرَّهَُطیَف (1) ُهنَع  َنُوقَّرَفَتَیَف  ُعَضُویَف  دَحُلی  اَّمل  ِِهب َو  َِیُتا  ٌءیَش  َیَِقب  نِاَف 

دوش یم  هدرپس  كاخ  هب  سپ  .دندروآ  یم  هدـشن  نفد  زونه  هک  یلاح  رد  ار  وا  دـنامب ، یقاب  ناهانگ ) یگدولآ  زا   ) يزیچ رگا  سپ 
.ددرگ یم  كاپ  ربق ) ملاع  رد   ) هاگ نآ  دنوش ، یم  هدنکارپ  وا  درگ  زا  شنایفارطا  و 

یخزرب ياهباذع  دشاب -  هدشن  كاپ  يویند  ياهیراتفرگ  اب  هک  یتروص  رد  هدشن -  نفد  زونه  هکنیا  اب  دور ، یم  ایند  زا  یتقو  ناسنا 
زا لبق  ناهانگ -  یگدولآ  زا  هکنآ  ات  دـبای  یم  همادا  اهباذـع  نیا  زین  دوش  یم  هدرپس  كاـخ  هب  هک  هاـگ  نآ  .دوش و  یم  عورـش  شا 

.دورب نیب  زا  تمایق  عوقو  زا  لبق  ات  اهنآ  زا  یشخب  لقادح  هکنیا  ای  ددرگ  كاپ  یلک  هب  تمایق -  زاغآ 

یخزرب ياهباذع  زا  هنومن  ود 

لّوا دروم  .مینک  یم  هراشا  نفد  زا  شیپ  یخزرب  ياهباذـع  زا  یعقاو  هنومن  ود  هب  عوضوم ، نیا  رد  تایاور  تایآ و  هب  دانتـسا  زا  لبق 
: دومرف هک  هدش  لقن  یمق  ساّبع  خیش  جاح  موحرم  ردقنارگ  ثّدحم  ردقلا و  لیلج  ملاع  زا 

هب تبـسن  رود  هیحاـن  زا  ناـیم  نیا  رد  مدوب ، هتفر  نینمؤم  حاورا  روبق و  لـها  تراـیز  يارب  فرـشا  فـجن  مالـسلا  يداو  رد  يزور  »
يروط هب  درک  یم  هلان  دیـشک و  یم  هحیـص  دش و  دنلب  دننک  غاد  ار  وا  دـنهاوخ  یم  هک  يرتش  يادـص  ناهگان  مدوب ، نم  هک  ییاج 

.دوب شعترم  لزلزتم و  وا  هرعن  يادص  زا  مالسلا  يداو  نیمز  مامت  ییوگ  هک 

نفد يارب  ار  يا  هزاـنج  هکلب  تسین ، رتش  مدـید  مدـش ، کـیدزن  نوچ  .متفر  تمـس  نادـب  رتش  نآ  صالختـسا  يارب  تعرـس  اـب  نم 
يدرسنوخ و لامک  اب  هتـشادن و  یعالطا  ًادبا  دندوب  وا  نفد  يّدصتم  هک  يدارفا  نآ  تسا و  دنلب  هزانج  نیا  زا  هرعن  نیا  دنا و  هدروآ 

(2) .دندوب » دوخ  راک  لوغشم  شمارآ 

رد ناشیا  .دوش  یم  طوبرم  یناگیاپلگ  نیدـلا  لامج  دیـس  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم  فرـشا  فجن  گرزب  ياملع  زا  یکی  هب  مود  دروم 
.8 لیصحت ناهفصا  رد  یناوج 
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: هک تسا  هدش  لقن  اشیا ن  زا  .دندوب  هثحابم  مه  سرد و  مه  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  اب  دندرک و  یم 

ریـس و قـالخا و  سرد  ناـخریگناهج ، یـشاک و  دـنوخآ  موحرم  گرزب ،  داتـسا  ود  دزن  مدوـب ، ناهفـصا  رد  هک  یناوـج  نارودرد  »
ناهفصا و نوریب  مورب  هعمج  ياهبش  هبنشجنپ و  ياهبـش  هک  دندوب  هداد  روتـسد  نم  هب  .دندوب  نم  یبرم  اهنآ  متخومآ و  یم  كولس 

 . مدرگرب حبص  منک و  تدابع  مه  يرادقم  حاورا و  گرم و  مل  اعرد  منک  رکفت  يردق  الوف د  تخت  ناتسربق  رد 

مدرک و یم  تکرح  اه  هربقم  رد  اـه و  ربق  نیب  رد  تعاـس  ود  یکی  رادـقم  متفر و  یم  هعمج  هبنـشنپ و  بش  هک  دوب  نیا  نم  تداـع 
مدن اوخ  یم  ار  حبص  زامن  متساخ و  یم  رب  تاجانم  بش و  زامن  يارب  سپس  هدومن و  تحارتسا  تعاس  دنچ  دعب  مدومن و  یم  رکفت 

.مدمآ یم  ناهفصا  هب  نآزا  سپ  و 

ناهفصا زا  ملاع  نآ  يداو  نانکاس  حاورا و  رد  رکفت  يارب  نم  .دمآ  یم  مه  فرب  دوب ، درس  رایسب  اوه  ناتسمز ، ياهبش  زا  دوب  یبش 
اذـغ زا  يا  همقل  دـنچ  هدرک  زاـب  ار  دوـخ  لامتـسد  متـساوخ  متفر و  تارجح  زا  یکی  رد  مدـمآ و  دـالوف  تخت  هب  مدرک و  تـکرح 

.مدرگ تدابع  زا  دوخ  تاروتسد  اهراک و  لوغشم  رادیب و  بش  همین  دودح  رد  ات  مباوخب  دعب  مروخب و 

دنراذگب اجنآ  دندوب  هدروآ  ناهفـصا  زا  دوب و  هربقم  بحاص  ناگتـسب  ماحرا و  زا  هک  ار  يا  هزانج  ات  دندز  ار  هربقم  رد  لاح  نیارد 
ار هزانج  تعامج  نآ  .دننک  نفد  ار  هزانج  دنیایب و  حبص  اهنآ  دوش و  توالت  لوغـشم  دوب  هربقم  يدصتم  هک  نآرق  يراق  صخـش  و 

.دش توالت  لوغشم  نآرق  يراق  دنتفر و  دندراذگ و 

باذع لوغـشم  دندمآ و  باذـع  هکئالم  هک  مدـید  موش ، اذـغ  ندروخ  لوغـشم  متـساوخ  یم  هدرک و  زاب  ار  لامتـسد  هک  نیمه  نم 
یم هنابز  نامـسآ  هب  شتآ  هک  دـندز  یم  وا  رـس  رب  نیـشتآ  ياـهزرگ  ناـنچ  تسا -  موحرم  نآ  دوخ  تراـبع  نیع  دـندش -  ندرک 

یتیصعم هچ  لها  مناد  یمن  .درک  یم  لزلزتم  ار  میظع  ناتـسربق  نیا  مامت  ییوگ  هک  تساخ  یم  رب  هدرم  نیا  زا  ییاهدایرف  دیـشک و 
.تشاد لاغتشا  توالت  هب  هتسشن و  هزانج  رس  رب  مارآ  تشادن ، یعالطا  نآرق  يراق  ًادبا  دوب ... 
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یم نم  نک  زاـب  ار  رد  هک  هربـقم  بحاـص  هب  منک  یم  هراـشا  دـیرپ و  مگنر  دـیزرل ، مندـب  متفر ، لاـح  زا  هرظنم  نیا  هدـهاشم  زا  نم 
ار رد  تفچ  مدنامهف : وا  هب  هرخالاب  درک ، یمن  تکرح  هدش و  لفق  منابز  میوگب  متـساوخ  یم  هچ  ره  دـیمهف ، یمن  وا  .مورب  مهاوخ 

.مورب مهاوخ  یم  نم  نک ، زاب 

هک وا  هب  منامهفب  متساوخ  یم  هچ  ره  .درد  یم  ار  وت  تسا ، گرگ  هار  رد  هدیناشوپ ، ار  نیمز  يور  فرب  تسا ، درس  اوه  اقآ  تفگ :
اب ناهفـصا ، ات  مدش و  جراخ  نم  درک و  زاب  ار  رد  .مدناشک  قاطا  هب  ار  دوخ  راچان  هب  .درک  یمن  كاردا  وا  مرادن ، ندنام  تقاط  نم 

موحرم مدوب و  ضیرم  هتفه  کی  هرجح ، رد  مدـمآ  .مدروخ  نیمز  هب  زاب  نیدـنچ  مدـمآ و  یتخـس  هب  تسین ، يداـیز  تفاـسم  هکنآ 
بابک نم  يارب  ناخ  ریگناهج  .دنداد و  یم  اود  نم  هب  دندرک و  یم  تلامتـسا  هرجح و  دندمآ  یم  ناخ  ریگناهج  یـشاک و  دـنوخآ 

(1) .متفرگ » هوق  يردق  کک  مک  ات  درب  یم  ورف  نم  قلح  هب  روز  هب  دز و  یم  داب 

نایعیش خزرب  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ینارگن 

یم طوبرم  اهنآ  خزرب  ربق و  ملاع  هب  رتشیب  نامیا  لها  دروم  رد  ناشیا  ینارگن  تسا ، هدیسر  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هچنآ  قباطم 
: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یصخش  .دشاب 

.ِخَزرَبلا ِیف  مُکیَلَع  ُفَّوَخَتَا  ِهللا  َو 

.متسه نارگن  خزرب  رد  امش  رب  ادخ  هب  مسق 

: دندومرف خزربلا »؟ ام  و  : » لاؤس هب  خساپ  رد  هاگ  نآ 

.ِهَمایِقلا (2) ِموَی  یِلا  ِِهتوَم  َنیح  ُذنُم  ُربَقلَا 

.تمایق زور  ات  صخش  گرم  ماگنه  زا  تساربق  ملاع  خزرب ) )

سکعنم ناشیا  ربق  ملاع  رد  رتشیب  نامیا  لها  ناهانگ  رثا  هجیتن و  هک  دهد  یم  ناشن  دنتـسه ، نایعیـش  خزرب  نارگن  دنا  هدومرف  هکنیا 
تمایق 3. باذع  نوچ  دوش و  یم 
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تمایق رد  ات  دنوش  كاپ  دننیبب و  خزرب  رد  ار  دوخ  ناهانگ  هجیتن  نانمؤم  تسا  هتـساوخ  لاعتم  يادخ  تسا ، رت  نیگنـس  رت و  تخس 
تسین و تمایق  یگدرتسگ  هب  خزرب  ملاـع  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تعافـش  رگید  فرط  زا  .دـنوش  ـالتبم  یهلا  باذـع  هب  رتمک 

هدومرف هب  اّما  دـنراد ، خزرب  ملاع  رد  هدرتسگ  روط  هب  ار  تعافـش  لامِعا  هزاجا  مه  تردـق و  مه  دـنوادخ  فرط  زا  دـنچ  ره  ناـشیا 
دروم رد  نانمؤم  هب  اذـل  دـننک ، یمن  نینچ  ربق  ملاع  رد  دـنیامن ، یم  يریگتـسد  تیـالو  لـها  زا  تماـیق  رد  هک  هنوگ  نآ  ناـشدوخ ،

.دنا هداد  يّدج  ياهرادشه  خزرب  رد  ناشناهانگ  رفیک  لمحت 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

.مُِکب (1) یلوَا  ُنحَنَف  انَیِلا ، ُرمَالا  َراص  اِذا  اّمَاَف  .َخَزرَبلا  اَِّلا  مُکیَلَع  ُفاخَا  ام  ِهللا  َو 

.میتسه امش ) هب  نارگید  زا   ) رتراوازس ام  سپ  دسرب ، ام  هب  راک  هک  یتقو  اّما  .مسرت  یمن  خزرب  زا  زج  امش  رب  ادخ  هب  مسق 

فیلکت نییعت  یگدیسر و  تردق  خزرب  ملاعرد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسین  نیا  انَیِلا » ُرمَالا  َراص  اِذا  : » دنا هدومرف  هکنیا  زا  دوصقم 
مالّسلا مهیلع  همئا  دوخ  تساوخ  دنوادخ و  ياِنب  اّما  دنتسین ، ناوتان  شیوخ  تیالو  لامِعا  زا  یَملاع  چیه  رد  اهنآ  .دنرادن  ار  نایعیش 

.دننیبب ار  دوخ  دب  ای  بوخ  ِلامعا  هجیتن  ًامومع  خزرب  رد  نامیا  لها  هک  تسا  نینچ  تسادخ -  تساوخ  نیع  هک  - 

خزرب رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش 

ناونع هب  خزرب ، رد  ناشیا  تعافـش  اذل  دنا و  هدرک  عضو  مالّـسلا  هیلع  همئا  دوخ  هک  تسا  يا  هدـعاق  خزرب ، رد  ناهانگ  راثآ  ندـید 
هک تسا  ییارجام  خزرب ، رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يریگتسد  تعافش و  زا  يا  هنومن  .دیآ  یم  رامـش  هب  یلک  هدعاق  نیا  زا  انثتـسا 

: تسا هدرک  لقن  یناردنزام  نسحلا  وبا  ّالم  موحرم 

یم اجنآ  رد  دوب و  ناردـنزام  لها  هک  نیـسح  دّـمحم  ّالم  حـلاص  ملاع  رـسپ  رفعج ، ّالم  ماـن  هب  راـگزیهرپ  لـضاف و  متـشاد  یتسود  »
.ینایرهشمه زا  يدایز  هّدع  دیناسر ، تکاله  هب  ار  يرایسب  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  دمآ و  ماع  يابو  هک  یلاس  .تسیز 
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هکنآ زا  شیپ  یلو  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  اهلام  نآ  مامت  وا  .دـنداد  رارق  دوخ  لاوما  ّیـصو  ار  وا  دـندرم و  وا  گرم  زا  شیپ  رفعجّـالم 
.دش فلت  لاوما  نآ  همه  تفر و  ایند  زا  ابو  ضرم  هب  دناسرب ، یعرش  فرصم  هب  ار  اهنآ 

، مدوب هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نامیالوم  ربق  ترواجم  تابتع و  ترایز  هب  هک  یلاس  رد  دیوگ : یم  نسحلاوبا  ّالم 
رـس ود  .دیـشک  یم  هناـبز  شتآ  ياـه  هلعـش  نآ  زا  دـندوب و  هتـسب  شندرگ  رب  نهآ  زا  يریجنز  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  يدرم  یبش 

ار دوخ  دید  ارم  هک  رود  زا  .دوب  هداتفا  شا  هنیس  يور  هب  هدمآ و  نوریب  شناهد  زا  درم  نآ  نابز  .دنتـشاد  تسد  رد  رفن  ود  ار  ریجنز 
دنزب فرح  نم  اب  تساوخ  هک  نیمه  .مدرک  بّجعت  یلیخ  تسا ! رفعجّالم  هک  مدش  هّجوتم  دـش ، کیدزن  تقو  .دیـشک  نم  فرط  هب 

هب زاب  دمآ و  کیدزن  رگید  راب  .دیوگب  يزیچ  تسناوتن  دندرک و  رود  نم  زا  ار  وا  دندیـشک و  بقع  هب  ار  ریجنز  دـهاوخب ، کمک  و 
تلاح نیا  هدهاشم  زا  .دشن  يزیچ  نتفگ  هب  ّقفوم  مه  زاب  یلو  دیناسر ؛ نم  کیدزن  ار  دوخ  موس  راب  .دـندینادرگرب  ار  وا  وحن  نامه 

.متسَج باوخ  زا  مدز و  يدنلب  دایرف  .داد  تسد  نم  هب  يدیدش  بارطضا  سرت و 

تاجانم و عقوم  تعاس ، نآ  .مدرک  فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  .دش  رادیب  نم  دایرف  زا  دوب -  هدیباوخ  نم  رانک  رد  هک  املع -  زا  یکی 
رفعجّالم يارب  ترایز ، زا  سپ  میورب و  رّهطم  مرح  هب  میزیخرب و  تسا  راوازس  متفگ : .دوب  فیرش  مرح  نحـص و  ياهرد  ندرک  زاب 

میتساخرب و سپ  .دهد  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  وا  دنوادخ  دـیاش  دـشاب ، هقداص  يایؤر  ما  هدـید  هچنآ  رگا  ات  مینک  ترفغم  بلط 
.میدیناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  دصق 

هک تلاح  نآ  متشاد  هدیقع  نم  .دماین  تسد  هب  يربخ  رفعجّالم  لاح  زا  رگید  تشذگ و  خیرات  نآ  زا  لاس  تسیب  هب  کیدزن  یتّدم 
هب دـنوادخ  هکنیا  ات  دوب ؛ هدزرـس  وا  زا  مدرم  لاوما  هب  تبـسن  ییابو  لاـس  رد  هک  تسا  يریـصقت  هطـساو  هب  مدـید ، باوخ  رد  وا  زا 

یتخـس يرامیب  هب  نم  میدرگرب -  هنیدـم  هب  میتساوخ  هک  یعقوم  جـح -  کسانم  ماجنا  زا  سپ  .داهن  ّتنم  نم  رب  شا  هناـخ  تراـیز 
دینک ضوع  ار  مسابل  دیهد و  لسغ  ارم  متفگ : دوخ  ناهارمه  هب  میدش ، هنیدم  دراو  یتقو  .متـشادن  تکرح  تردق  هک  مدش  راتفرگ 

زا دهدن و  تلهم  ارم  گرم  مسرت  یم  .دیربب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رّهطم  مرح  هب  و 
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رد ارم  .دش  ضراع  نم  رب  شغ  تلاح  مدش ، هرّونم  هضور  لخاد  هک  نیمه  .دـنداد  ماجنا  ارم  شهاوخ  اهنآ  .موش  مورحم  ضیف  نیا 
.دنتفر دوخ  راک  لابند  دندناباوخ و  يا  هشوگ 

هقیدص هناخ  کیدزن  رّهطم  حیرض  تشپ  هب  ارم  ترایز ، زا  سپ.دندرب  سّدقم  حیرض  کیدزن  دنتشادرب و  ارم  مدمآ ، شوه  هب  نوچ 
نآ زا  مدرک و  ترایز  متـسناوت  هچ  ره  متـسشن و  اـجنآ  رد  .دـندیناسر  تسا -  تراـیز  عضاوم  زا  یکی  هک  مالّـسلا -  اـهیلع  هرهاـط 

یلیخ مالّسلا  هیلع  نیسح  ترسپ  هب  تبسن  هکنیا  رب  ینبم  تسا  هدیسر  ام  هب  يدایز  تایاور  مدرک : ضرع  متـساوخ و  افـش  ترـضح 
ترـضح دعب  .دـییامرف  تمحرم  افـش  نم  هب  هک  مهد  یم  مسق  وا  ّقح  هب  ار  امـش  .متـسه  وا  فیرـش  ربق  رواجم  نم  .دـیراد و  ّتبحم 

هتسب مشچ  ناهج  نیا  زا  هک  یناتسود  يارب  مدرک و  نایب  ار  دوخ  تاجاح  مداد و  رارق  بطاخم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 
دمآ مدای  باوخ  نآ  مدیسر ، رفعجّالم  هب  هک  نیمه  .مدرب  مان  کی  هب  کی  اهنآ  زا  مدرک و  تعافـش  بلط  دنا  هتفخ  كاخ  لد  رد  و 

رایسب حاحلا  وا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تعافـش  تساوخرد  ترفغم و  بلط  رد  دش و  بلقنم  ملاح  و 
ياـهباوخ زا  اـی  تسا  هقداـص  ياـیؤر  مناد  یمن  هک  ما  هدـید  يدـب  لاـح  هب  باوـخ  رد  ار  وا  شیپ  لاـس  تسیب  نـم  مـتفگ : مدرک و 

هناخ هب  متـساخرب و  .مدرک  یتحار  یکبـس و  ساسحا  دوخ  رد  سپ  .مداد  ماجنا  وا  ّقح  رد  عّرـضت  اعد و  زا  متـسناوت  هچنآ  .ناـشیرپ 
.دوبن یقاب  نم  رد  تلاسک  ضرم و  زا  يرثا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تکرب  هب  .متفر 

.میدرک فّقوت  زور  کی  دوب -  هار  نیب  لزانم  زا  لزنم  نیلّوا  هنیدم و  تشپ  رد  یفورعم  هوک  هک  دُُـحا -  رد  .مدـمآ  نوریب  هنیدـم  زا 
یم نم  فرط  هب  رفعجّالم  هک  مدـید  باوخ  رد  .متفر  باوخ  هب  مدیـشک و  زارد  يا  هشوگ  رد  مدرک و  ترایز  ار  دُُـحا  يادهـش  نم 

یتقو .دوب  هتفرگ  تسد  رد  ییاـصع  تشاد و  رـس  رب  کَـنَح  اـب  يا  هماـمِع  .دوب  هدیـشوپ  يدیفـس  ساـبل  .دوب  داـش  شا  هرهچ  .دـیآ 
نیا رد  نم  .دشاب  هنوگ  نیا  تسود  ّقح  رد  تسود  تسا  هتسیاش  وت ! یتسود  يردارب و  رب  نیرفآ  تفگ : درک و  مالس  دمآ ، کیدزن 

هتساخنرب اج  زا  زونه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رّهطم  مرح  رد  وت  یلو  مدوب ، تنحم  الب و  تّدش و  یتخـس و  راتفرگ  تّدم ،
زور هس  ود  .متفای  تاجن  باذع  زا  نم  هک  يدوب 
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نیا داتسرف و  میارب  ار  هماج  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دندرک  كاپ  تافاثک  اهیگدولآ و  زا  دندرب و  ماّمح  هب  ارم  شیپ ،
ار وت  هک  ما  هدـمآ  نونکا  .دـیماجنا  تبقاع  ریخ و  هب  نم  لاح  هللادـمحلا ، .دومرف  تمحرم  نم  هب  مالّـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص  ار  ابع 
اب .دـنملاس  حیحـص و  وت  تیب  لـها  همه  يدرگ و  یم  رب  هناـخ  هب  تمالـس  هب  راد ؛ شوخ  لد  هک  مهد  تراـشب  وـت  هب  منک و  هقردـب 

(1) .مدش » رادیب  باوخ  زا  یلاحشوخ  يرازگرکش و 

خزرب ملاع  رد  مالّسلا  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسد  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  لاثما  ناتـساد و  نیا 
دـش نایب  هک  روط  نیمه  اّما  .دننک  یم  يریگتـسد  دوخ  ناتـسود  زا  دـنیامن  هدارا  تقو  ره  تسا و  زاب  ًالماک  تمایق  ایند و  دـننام  مه 

هّجوت هقداص  يایؤر  نیا  هب  .دـننک  یمن  لامعا  ار  یهلا  تردـق  نیا  ییانثتـسا  دراوم  رد  زج  تسین و  نیا  رب  خزرب  رد  ناشدوخ  ياـنب 
: دینک

میظعلادبع ترـضح  ترایز  هب  يا  هعمج  بش  : » دسیون یم  تسا  هداتـسرف  ّفلؤم  يارب  هک  یتشاددای  رد  یناخلیا  نیّدلا  ءالع  جاح  »
رّهطم ناویا  ولج ي  هک  یگرزب  رداچ  هب  ممـشچ  میظعلادبع ، ترـضح  رّهطم  نحـص  رد  ترایز  زا  سپ  .مدـش  فرـشم  مالّـسلا  هیلع 

، دـندوب هداد  ناشیا  ار  رداچ  جراخم  نوچ  مداتفا ، رفعج  جاح  موحرم  دای  هب  .درک  بلج  ارم  رظن  .داـتفا  دوب  بصن  ترـضح  نآ  مرح 
.متفر لزنم  هب  مدناوخ و  وا  فرط  زا  يا  هحتاف  یترایز و  هللا ، یِلا  ًَهبُرق 

رفعج جاح  مدید  هعفدکی  .دنتسشن  دندمآ و  یم  دارفا  هک  دوب  یتأیه  لثم  هک  مدوب  هتسشن  یقاتا  رد  .مدید  باوخ  رد  ار  ناشیا  بش ،
ار وا  .تسا  هتفر  ایند  زا  هک  مدروآ  دای  هب  داتفا ، وا  هب  ممـشچ  ات  .دوب  وا  نت  رد  يا  هراپ  فیثک و  یلیخ  ساـبل  .دـش  دراو  قاـتا  رد  زا 
: تفگ دـهدب  ارم  باوج  هکنآ  نودـب  سردـنم !؟ تسا و  فیثـک  ردـق  نیا  تساـبل  ارچ  رفعج ! یجاـح  متفگ : مداد و  رارق  بطاـخم 
وا هب  نیبب و  ار  دوعـسم  مرـسپ  .دننک  یمن  اهر  ارم  مهدن ، ار  مدرم  باسح  ات  ناونع  چـیه  هب  .مراتفرگ  یلیخ  تنماد ! هب  متـسد  ینالف !

.دننک اهر  ارم  ات  دهدب  ار  مدرم  باسح  وگب 

ياه یهدب  سرب و  ارم  باسح  متفگ : وا  هب  مدید و  ار  دوعسم  نم  متفگ : منک -  یم  تبحص  هدنز  درف  کی  اب  مراد  هکنیا  لثم  نم - 
.ییتقو تفگ : نم  باوج  رد  .هدب  ار  تردپ 
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تثارو راصحنا  اجنیا  وگب  وا  هب  تفگ : درک و  عطق  ارم  تبحـص  ناهگان  مهد ...  یم  ار  مردـپ  یهدـب  دـش ، مامت  ام  تثارو  راـصحنا 
راـهطا همئا  ناـشیا و  هب  یلیخ  اـیند  رد  نوچ   ) ریگب ار  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ناـماد  ورب  وت  متفگ : وا  هب  نم  .دوش  یمن  ناـشرس 

ار وا  ناماد  نم  هک  تسا  یلومعم  نز  کـی  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رگم  تفگ : نم  باوج  رد  تشاد .) هقـالع  مالّـسلا  مهیلع 
مالّـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ماـقم  تسا ؟ هیاـپ  هچ  ادـخ  گرزب  ماـقم  مبلطب !؟ ادمتـسا  وا  زا  هک  منیب  یم  ار  ترـضح  نآ  رگم  مریگب !؟

سک چـیه  فرح  هب  درادـن و  شوگ  سانلا  ّقح  هب  عجار  دـنوادخ  میوگ : یم  امـش  هب  يزیچ  تفگ : سپـس  تسادـخ ! ماقم  نوداـم 
! دهد یمن  شوگ 

نم يراکمه  اـب  دـهدب ؛ ار  مدرم  یهدـب  هک  متـساوخ  وا  زا  مدرک و  نفلت  دوعـسم  شرـسپ  هب  حبـص  ادرف  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم 
.درک ادا  ار  شردپ  ماو  زا  يرادقم 

کیـش و یلیخ  یـسابل  رفعج  جاـح  مدـید  هعفد  نیا  .مدـید  باوخ  هب  ار  وا  يا  هعمج  بش  زاـب  .تشذـگ  باوـخ  نیا  زا  لاـس  کـی 
ات .تشاد  يا  هدـننک  تحاران  هفایق  قاچ و  یلیخ  هک  قباس  سکعرب  رغال ؛ یمادـنا  زیمت و  يور  رـس و  اب  دراد ؛ نت  هب  گنر  یکـشم 

(1) .يدروخ » نم  درد  هب  یلیخ  دهد ! رجا  وت  هب  ادخ  ینالف ! تفگ : داتفا  نم  هب  شمشچ 

خزرب رد  یباذع  ره  زا  دننکب ، ار  وا  تعافـش  دنهاوخب  مه  اهنآ  دسرب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماد  هب  شتـسد  یـسک  رگا  يرآ ؛
، دنهاوخ یمن  یهلا  ّتیشم  فالخرب  يزیچ  زین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هتـساوخن و  نینچ  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  یلو  .دبای  یم  تاجن 

یناردنزام رفعج  ّالم  موحرم  دننام  يدراوم  دسر و  یمن  دوخ  نایاوشیپ  ناماد  هب  ناشتـسد  خزرب  رد  راکهانگ  نایعیـش  رثکا  نیاربانب 
نانمؤم لماش  ریگارف  هدرتسگ و  تروص  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  تسین و  نینچ  تمایق  رد  اّما  .درک  یّقلت  انثـسا  دـیاب  ار 

تقو هچ  رشحم  رد  هک  دناد  یمن  سک  چیه  هدشن و  نّیعم  فلتخم  دارفا  هب  تبسن  تعافـش  ّدح  نامز و  مه  اجنآ  رد  یلو  ددرگ  یم 
.دوشب یسک  لماش  مّنهج  شتآ  لاس  رازه  اهدص  لمحت  زا  سپ  تعافـش  نیا  اسب  هچ  .دریگ  یم  رارق  تعافـش  دروم  هزادنا  هچ  ات  و 

.2 .داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  ار  عوضوم  نیا  ثحابم ، همادا  رد 
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نانمؤم ربق  راشف 

یم ناشلامعا  يازـس  هب  دوخ  ياج  رد  دـننک و  یم  هدـهاشم  گرم  زا  سپ  ار  دوخ  ناهانگ  کت  کت  راـثآ  ناـمیا  لـها  لاـح  ره  هب 
.دوش یم  طوبرم  ذاعُم » نب  دعس   » مان هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یکی  هب  لیبق  نیا  زا  يا  هنومن  .دنسر 

لسغ مسارم  رد  دوخ  دنداد و  ار  وا  لیـسغت  روتـسد  ترـضح  دنداد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  دعـس  توف  ربخ  یتقو 
، دـنزادنیب دوخ  شود  يور  ابع  هکنیا  نودـب  هنهرب و  ياـپ  اـب  دعـس  هزاـنج  عییـشت  رد  سپـس  .دـندوب  رـضاح  وا  ندرک  نفک  نداد و 

: دندومرف تکرش 

ربمایپ .دـندرک  ربق  دراو  ار  وا  هکنیا  ات  دـنتفرگ  یم  ار  نآ  پچ  بناج  مه  یهاگ  هزانج و  تسار  فرط  یهاگ  مه  عییـشت  ماـگنه  رد 
.دیهدب لِگ  گنس و  نم  هب  دندومرف : سپس  دندناباوخ و  ربق  رد  ار  دعس  ندب  دندش و  ربق  دراو  ًاصخـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دندومرف لاح  نامه  رد  دندناشوپ و  ار  دندوب  هتشاذگ  ربق  يور  هک  ییاه  تشخ  نیب  ياهزرد  ناشدوخ  كرابم  تسد  اب  هاگ  نآ 

.ُهَمَکحَا ًالَمَع  َلِمَع  اِذا  ًادبَع  ُّبُِحی  َهللا  َّنِکل  .ِهَیِلا َو  یِلبلا  ُلِصَی  یلیبَس َو  ُهَّنأ  ُمَلعََال  ّینإ 

يراک یتقو  هک  ار  يا  هدنب  دراد  یم  تسود  دنوادخ  اّما  .دسر  یم  وا  هب  یگدیـسوپ  دیـسوپ و  دهاوخ  دعـس ) ندب   ) هک مناد  یم  نم 
(. دناسرب ماجنا  هب  حیحص  تسرد و  ار  نآ  هکلب  دریگن  يرَسرَس  ار  راک   ) .دنک يراک  مکحم  دهد ، یم  ماجنا 

هب خساپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داب ! اراوگ  وا  رب  تشهب  دعـس ، يا  تفگ : وا  هب  باطخ  دعـس  ردام  يراسکاخ ، زا  سپ 
: دندومرف دعس  ردام 

.ٌهَّمَض ُهَتباصَا  دَق  ًادعَس  َّنِاَف  .ِکِّبَر (1)  یلَع  یمِزجَت  ال  هَم ! ٍدعَس ، َُّما  ای 

.د.تفرگ رارق  ربق )  ) راشف تحت  دعس  هک  ارچ  .هدم  تبسن  دوخ  يادخ  هب  ار  يزیچ  تیعطق  نیا  اب  شاب ! تکاس  دعس ، ّما  يا 

239 ص :

یلع یِمتحَت  ال  دعس ، َّما  ای  : » تسا هدش  لقن  نینچ  دعس  ردام  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  ثیداحا  یـضعب  رد  - 1
.دنک یمن  یتوافت  لقن  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  يانعم  یفاک ) زا  راونالاراحب ج 6 ص 261 ح 102 ، « ) .هللا
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يا دـندرک : ضرع  ترـضح  هب  دنتـشگرب و  زین  مدرم  دنتـشگزاب و  عییـشت  مسارم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپس 
ابع نودب  شفک و  نودب  امـش  .دیدوب  هدرکن  یـسک  يارب  هک  دیداد  ماجنا  ییاهراک  دعـس  دروم  رد  امـش  هک  میدید  ام  ادخ ، لوسر 

: دندومرف ترضح  دیدرک ! عییشت  ار  وا  هزانج 

.اِهب ُتیَّسَأَتَف  ٍءاذِح ، ِءادِر َو ال  ِالب  َتناک  َهَِکئالَملا  َّنِا 

.مدرک یّسأت  اهنآ  هب  مه  نم  دندوب ، عییشت ) رد   ) شفک ابع و  نودب  ناگتشرف  نامه 

: دندومرف .دیتفرگ  یم  ار  هزانج  پچ  فرط  یهاگ  تسار و  فرط  یهاگ  امش  دندرک : ضرع 

.ُذُخأَی ُثیَح  ُذُخآ  َلیئَربَج  ِدَی  یف  يدَی  َتناک 

.متفرگ یم  مه  نم  تفرگ ، یم  وا  هک  ار  اج  ره  دوب ، لیئربج  تسد  رد  نم  تسد 

ربمایپ هب  بّجعت  اب  سپس  .دنتشاد ) تکرـش  دعـس  هزانج  عییـشت  رد  نیما  لیئربج  ترـضح  هلمج  زا  يدایز  ناگتـشرف  هک  دش  مولعم  )
راشف تحت  دعـس  دیدومرف : هاگ  نآ  دیداد  اج  ربق  رد  ار  وا  دـیدرازگ و  زامن  وا  رب  دـیداد و  وا  لسغ  هب  روتـسد  امـش  دـندرک : ضرع 

: دندومرف تفرگ !؟ رارق  ربق ) )

.ٌءوُس (1) ِِهلهَا  َعَم  ِهِقلَخ  یف  َناک  ُهَّنِا  مَعَن ؛

.دوب قالخادب  يردق  دوخ  ناکیدزن  هب  تبسن  وا  اریز  هلب ؛

دوش یم  هظحالم  .دـش  شریگنابیرگ  وا  ردـق  تلالج  دوجو  اب  هک  تسا  ینمؤم  ناـسنا  تشز  لاـمعا  یخزرب  رفیک  زا  يا  هنومن  نیا 
ادخ لوسر  صخش  ندرپس  كاخ  هب  ندرک و  نفد  یتح  یهلا (2) و  ناگتشرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندرک  عییشت  هک 

.دیدرگن رفیک  نیا  قیقحت  عنام  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

( یهلصافالب راکهانگ  نمؤم  هک  تسا  یخزرب  ياهباذع  نیرت  تخس  زا  ربق  راشف 

240 ص :

.قودص یلاما  عیارشلا و  للع  زا  راونالاراحب ج 6 ص 220 ح 14 ، - 1
راونالاراحب  ) .دندرک تکرش  هتشرف  رازه  داتفه  دعس ، هزانج  عییشت  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  - 2

( یفاک زا  ج 6 ص 261 ح 102 ،
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: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  .دشچ  یم  ار  نآ  ندش  نفد  زا  سپ 

.ِمَعِّنلا (1) ِعییضَت  نِم  ُهنِم  َناک  اَّمل  ٌهَراّفَک  ِنِمؤُمِلل  ِربَقلا  ُهَطغَض 

.تسوا بناج  زا  اهتمعن  ندرک  عیاض  هراّفک  نمؤم  يارب  ربق  راشف 

زا یتح  دـنکن و  هدافتـسا  هدوب  دـنوادخ  روتـسد  اضر و  دروم  هک  یتهج  رد  ار  اهنآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  ياهتمعن  ندومن  عیاض 
هنافّـسأتم .دشاب  یم  ربق  راشف  لّمحت  ندومن ، يرکـشان  نیا  یخزرب  رفیک  .دـیامن  هدافتـسا  ءوس  راگدرورپ  اب  تفلاخم  ریـسم  رد  اهنآ 

ماما زا  ریصبوبا  یتقو  تهج  نیمه  هب  .تسا و  نامیا  لها  نایم  رد  ریگارف  يدرد  یهلا  ياهتمعن  هب  تبسن  يرکشان  یهّجوت و  یب  نیا 
: دنیامرف یم  ترضح  دبای ، یم  ییاهر  ربق  راشف  زا  نانمؤم ) زا   ) یسک ایآ  هک  دسرپ  یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

(2)! ِربَقلا ِهَطغَض  نِم  ُِتلفَی  نَم  َّلَقَا  ام  .اهنِم  ِهللاِاب  ُذوعَن 

! دنبای یم  یصالخ  ربق  راشف  زا  هک  یناسک  دنتسه  كدنا  هچ  میرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  ربق  راشف  زا 

خزرب رد  شتآ  باذع 

جاح موحرم  ناتـساد  نآ ، زا  يا  هنومن  .تسا  ریذـپ  ناکما  خزرب  رد  نامیا  لها  يارب  مه  يرگید  ياهباذـع  دوجو  ربق ، راـشف  زا  ریغ 
: تسا هدروآ  نینچ  دنیوگ » یم  نخس  ام  اب  ناگدرم   » باتک ّفلؤم  .تسا  يرتشوش  رادولج  نیسح 

نینچ بناج  نیا  يارب  یتشاددای  رد  هللا ، همحر  يرتشوش  ماما  دّمحم  دّیس  ياقآ  موحرم  داماد  يرتشوش ، ییابطابط  دّمحم  دّیـس  اقآ  »
: تسا هدرک  رکذ 

صخـش رتشوش  رد  دـش و  توف  لبق  لاس  تسیب  ًاـبیرقت  درک و  رمع  لاـس  هک 110  يرتشوش -  یچ  هرغـص  اضریلع  یجاـح  موحرم 
ارم .تشاد  یطرفم  هقالع  مدوب -  لفط  هک  نم -  هب  .دش  رامعم  اهدـعب  دوب و  اّنب  ًالبق  نم  گرزبردـپ  هک : درک  لقن  دوب -  يروهـشم 

.مدش تیبرت  وا  تسدریز  درب و  یم  ییاّنب  يارب  شدوخ  هارمه 

.ي عقاو  ریملام  کیدزن  هزیا و  رد  هک  لت - » هعلق   » رد دیسر ، هدفه  هب  مّنس  هک  یتقو 

241 ص :

.قودص یلاما  لامعالا و  باوث  زا  راونالاراحب ج 6 ص 221 ح 16 ، - 1
.یفاک زا  راونالاراحب ج 6 ص 261 ح 102 ، - 2
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مربب هدب  ام  هب  اّنب  کی  تفگ : مگرزبردپ  هب  دمآ و  رتشوش  هب  .دنمتورث  دوب  يا  ( هریشع سیئر   )= ناخ .مدوب  هدش  یلباق  ياّنب  تسا - 
میدرک راک  هام  شش  .متفر  لت » هعلق   » هب ناخ  هارمه  نم  .درک  یفّرعم  وا  هب  ارم  مگرزبردپ  .دزاسب  ماّمح  ام  يارب  ات  نامدوخ  هد  هعلق 

.تشاد ییاهیراک  هدرُخ  .دوب  هدش  مامت  ًابیرقت  ماّمح  .میدز  تشخ  ات 

هب یلیخ  نوچ  مدش ؛ تحاران  یلیخ  .دش  مامت  مه  وا  ملهچ  .دش  توف  تگرزبردـپ  اضریلع ، تفگ : نم  هب.دـمآ  رتشوش  زا  یـصخش 
.مدرکن انتعا  نم  .ورب  نک و  ماـمت  ار  تراـک  تفگ : ناـخ  .رتشوش  مورب  دـیاب  نم  متفگ : ناـخ  هب  مدـمآ  .متـشاد  هقـالع  مگرزبردـپ 

دّمحم دّیـس  اقآ  تمدخ  هب  .تسا  هدش  توف  مگرزبردپ  مدید  مدیـسر ، رتشوش  هب  هک  یتقو  .مدرک  رتشوش  هب  ور  هلفاق  اب  بش  فصن 
ساّبع ّالم  موحرم  ناشیا  دـنیبب ؟ باوخ  ار  هدرم  ناسنا  هک  دـیراد  رظن  رد  ییاعد  امـش  اقآ ، مدرک : ضرع  متفر و  رتشوش  هعمج  ماـما 

.دراد اعد  وا  .سابعّالم  دزن  ورب  تفگ : دومرف و  یفّرعم  نم  هب  ار  ( 1  ) بابش

ود ریگب ، وضو  یباوخب ، یهاوخ  یم  هک  یتقو  بش  تفگ : .داد  روتـسد  نم  هب  تشون و  ییاـعد  ناـشیا  .بابـش  ساـّبعّالم  دزن  متفر 
مدـید باوخ  رد  درب ، باوخ  ار  ممـشچ  هک  نیمه  .مداد  ماجنا  مه  نم  .باوخب  راذگبرـس و  ریز  ار  اـعد  نیا  ناوخب و  زاـمن  تعکر 

هک تسا  مگرزبردپ  مدید  .مدمآ  کیدزن  .تسا  لعتـشم  نازیوآ و  شتآ  رد  رفن  کی  تسا و  یکـشخ  يارحـص  مرگ و  نابایب  کی 
! تسا شتآ  رد 

فرط نآ  هب  درک  هراشا  .ییوگ  یم  تسار  تفگ : روج !؟ نیا  ارچ  سپ  .دوب  بوخ  تیاهراک  همه  هزور و  زامن و  وت  اباب ! يا  متفگ :
هب ياـپ  نیمز و  فرط  هب  شرـس  هک  تسا  نازیوآ  يروـط  هب  وا  مدـید  صخـش ، نآ  فرط  متفر  .دوـب  صخـش  نآ  ریـصقت  تفگ : و 

: تفگ تسیچ ؟ امش  هّیضق  متفگ : .تسا  شتآ  زا  لعتشم  الاب و  فرط 

دوب یگرزب  لزنم  ام  هناخ  رواجم  .دوب  مک  نامیارب  هناخ  دوب و  دایز  نام  هّدع  ام  هک  تسا  نیا  ام  تیاکح  .مرادولج  نیسح  جاح  نم 
هزاجا هک  مدرک  یم  شهاوخ  رتخد  ود  نآ  زا  نم  هک  دوب  اهتّدـم  .دوب  یگرزب  هناخ  دوب و  اهنآ  يردـپ  یثرا  هناخ  هک  رتخد  ود  لاـم 

ام هّدع  اریز  منک  دوخ  لزنم  همیمض  مرخب و  ار  امش  لزنم  زا  يرادقم  دیهدب 

242 ص :
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.میشورف یمن  ار  ردپ  ثرا  ام  دنتفگ : تسا ، مک  نامیاج  تسا و  دایز 

ار لصاف  راوید  دـیهد  هزاجا  تسا ، هناخ  رد  اّنب  ات  میتفگ : اهرتخد  هب  اـم  .درک  یم  ییاـّنب  راـک  اـم  هناـخ  رد  تگرزب  ردـپ  زور  کـی 
: دنتفگ .میروایب  ولج  يرادقم  مینک و  بارخ 

.ایب ینالف ! دز : ادص  ار  اهنآ  دمآ و  ناخ  .دـینک  تحیـصن  ار  اهنیا  دـییایب و  امـش  میتفگ : هلحم  ناخ  هب  میتفر و  مه  ام  .میتسین  رـضاح 
! دینک یم  طلغ  تفگ : ناخ  .میـشورف  یمن  ار  يردپ  ثرا  ام  ناخ ! دـنتفگ : .دیـشورفب  سک  نالف  هب  ار  هناخ  زا  هکت  کی  .ایب  ینالف !

.دینک فّرصت  امش  تفگ : ام  هب  هاگ  نآ  دربب ! ار  امش  روش  هدرم 

.اجنآ تگرزبردپ  مراتفرگ و  اجنیا  نم  لاح  .میدرک  دوخ  هناخ  دراو  ار  اهنآ  نیمز  زا  يرادقم  بارخ و  ار  راصح  ناخ  روتـسد  قبط 
دجـسم يولهپ  هچوک  ام  هناخ  .يورب  نم  هناخ  هب  هک  تسا  نیا  نآ  دـشاب و  يا  هراچ  ام  يارب  هکلب  مراد  امـش  زا  یـشهاوخ  کی  نم 

ریز .تساـم  هناـخ  نآ  .تسه  یگرزب  هگنل  ود  رد  .يور  یم  هچوک  رخآ  اـت  پچ  تسد  يوش و  یم  هچوـک  دراو  .تسا  یلع  خـیش 
ود نآ  یقرـش ) ای  یبونج  ًالثم   ) نالف راوید  هک  تسه  یکچوک  قاتا  .نالاد  يالاب  دـیور  یم  .تسه  يا  هّلپ  دـیدش ، دراو  هک  نـالاد 

هّکـس  ) هریل تفه  تسیب و  هک  تسه  هزیلبمخ - »  » ناـشدوخ لوق  هب  کـچوک -  هرمخ  یمود  هغیت  تشپ  .تسا  هدـش  هغیت  ياـمن  رد 
دّمحم نم  گرزب  رـسپ  .دـیهدب  تاجن  توهرب  نیا  زا  ار  ام  هکلب  دـیهدب  ار  اه  هریل  .درادـن  ربخ  نآ  زا  یـسک  تسه و  نآ  رد  ـالط )

.دراد مان  یلع 

رد هک  ییاه  هناشن  نامه  قبط  مدناوخ و  ار  حبـص  زامن  متـساخرب و  حبـص  ناذا  لّوا  .مدش  رادیب  باوخ  زا  دـیوگ : یم  اضریلع  جاح 
تـسرد ار  اجنآ  ياه  هچوک  مدوب و  هتفرن  یتفکـشا  هّلحم  هب  مدوب و  یهکوم  لها  نم  هکنیا  اـب  .مداـتفا  هار  هب  دوب  هداد  نم  هب  باوخ 

مدش دراو  دوب  هتفگ  هک  يا  هچوک  هب  .یلع  خیش  دجـسم  ات  متفر  دوب  هداد  نم  هب  باوخ  رد  هک  يا  هناشن  قبط  مداد ، یمن  صیخـشت 
هچ متفگ : .مدرک  زاب  ار  رد  دمآ  یناوج  .مدز  رد  .مدـید  دوب  هتفگ  هک  ار  یگرزب  طایح  رد  .مدیـسر  دوب  تسب  نب  هک  هچوک  رخآ  ات 

.دوشن اضق  هک  مناوخب  ار  حبـص  زامن  دـیهدب  هزاجا  تفگ : .مراد  فرح  وت  اـب  تعاـس  کـی  متفگ : .یلع  دّـمحم  تفگ : يراد ؟ ماـن 
وا يارب  دیاب  .تسا  راتفرگ  خزرب  رد  یلع  بانج  ردپ  متفگ : دمآ  هک  دعب  .دناوخ  ار  شزامن  .دوب  باتفآ  عولط  کیدزن 
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.ینک يا  هراچ 

ثاریم هرهب  سک  ره  مردـپ ، توف  زا  دـعب  .تسا  هدـش  فّرـصت  ًاناودـع  تسا و  یبصغ  ام  طایح  زا  تمـسق  نآ  هک  مناد  یم  تفگ :
زا مهدب و  لوپ  دـیاب  اهرتخد  نآ  هب  هک  اریز  مهد ؛ تاجن  ار  وا  هک  تسین  هتخاس  راک  نیا  ییاهنت  هب  نم  زا  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ 

.دیآ یمنرب  نم  هدهع 

دراد امنرد  ود  هک  تسه  یکچوک  هفرغ  نالاد  يالاب  .تسه  يا  هلپ  نالاد  ریز  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  شرافس  نم  هب  تردپ  متفگ :
.درادـن ربخ  یـسک  مراد و  ینامثع  هریل  تفه  تسیب و  یمود  يامن  رد  تشپ  .میا  هتـسب  كزاـن  رجآ  اـب  ینعی  میا ؛ هدرک  هغیت  اـم  هک 

ربخ یسک  دندنام و  دوخ  ياج  رس  اه  هریل  .دماین  شیپ  .منک  جرخ  دش  یلاخ  متسد  یتقو  کی  رگا  هک  ادابن  زور  يارب  مدوب  هتشاذگ 
.درادن

هناخ نوچ  هّتبلا  .فاکـشب  ار  راوید  ياجک  میوگب  وت  هب  نم  ات  رواـیب  یـشکچ  ورب  متفگ : یلع  دّـمحم  هب  دـیوگ : یم  اـضریلع  جاـح 
.دینک بارخ  هک  دیراد  رایتخا  امش  تسامش ،

هریل تفه  تسیب و  .دش  ادیپ  هزوک )  ) هرمخ نامه  .تفاکش  .نکشب  ار  كزان  راوید  .داد  ناشن  تردپ  ار  اجنیا  متفگ : .دروآ  یشکچ 
فیرـشت یلع  دّمحم  خیـش  اقآ  شموحرم  رـسپ  .میدرب  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  موحرم  هینیـسح  هب  ار  اه  هریل  قافّتا  هب  .دوب  وا  رد 

ردق ره  تفگ : تشاذگ و  ناشیا  ولج  ار  اه  هریل  مامت  .دندمآ  هّینیسح  هب  رتخد  ود  نآ  داتسرف  خیش  موحرم  .میتفگ  ار  هّیضق  .دنتـشاد 
بـش نامه  دشاب ! شلالح  شوخ و  شناج و  شون  دنتفگ : دندرب و  هریل  تفه  اهرتخد  .دینک  لالح  ار  یجاح  دیربب و  دـیهاوخ  یم 

(1) !« دیداد تاجن  توهرب  زا  ار  ام  هک  دینیبب  ریخ  تفگ : .دندید  باوخ  ار  یجاح 

دوش لماش  دنوادخ  فطل  رگا  هکنیا  دشاب و  یم  یهلا  رفیک  باسح و  رد  ّتقد  رگناشن  هک  تسا  یخزرب  ياهباذـع  زا  يا  هنومن  نیا 
.7 .ددرگ یم  مهارف  باذع  عفر  تابجوم  خزرب  نیمه  رد 
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خزرب ملاع  رد  اهناسنا  تیعضو 

مالّـسلا مهیلع  همئالاداوج  ترـضح  زا  یثیدـح  هب  تسا  بوخ  مینک ، يدـنب  هتـسد  خزرب  ملاع  رد  ار  اهناسنا  ّتیعـضو  میهاوخب  رگا 
«: َتوَملا اََنل  فِص  : » دیـسرپ مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یـصخش  هک  دـنا  هدرک  لـقن  دوخ  یمارگ  ناردـپ  زا  ناـشیا  .مییاـمن  هجوت 

: دندومرف نینچ  خساپ  رد  ترضح  .دینک  فیصوت  ام  يارب  ار  خزرب ) ای   ) گرم

ُهُرمَا ٌلیوهَت َو  ٌنیزحَت َو  اّمإ  َو  ِدـَبَالا ؛ ِباذَِـعب  ٌهَراِشب  اّمإ  َو  ِدـَبَالا ؛ ِمیعَِنب  ٌهَراِشب  اّمإ  ِهیَلَع : ُدِرَی  ٍرُوُما  ِهَثـالَث  ُدَـحَا  َوُه  .ُمتطَقَـس  ِریبَخلا  یَلَع 
.َوُه ِقَرِفلا  ِّيَا  نِم  يردَی  ٌمَهبُم ال 

ای دوش : یم  دراو  ناسنا  رب  هک  تسا  زیچ  هس  زا  یکی  خزرب ) ای   ) گرم دیدرک .) لاؤس  علّطم  صخـش  زا   ) دیدش دراو  هاگآ  ناسنا  رب 
مهبم شتشونرس  هک  تسا  ندناسرت  ندرک و  تحاران  ای  و  تسا ؛ یگشیمه  باذع  هب  دیدهت  ای  و  تسا ؛ یگشیمه  تمعن  هب  یتراشب 

.دریگ یم  رارق  هورگ  مادک  ءزج  دناد  یمن  دشاب ، یم 

يذَّلا ال َهُرمَا  ُمَهبُملا  اَّمَا  .ِدـَبَالا َو  ِباذَِـعب  ُرَّشَبُملا  َوُهَف  انیَلَع ، ُِفلاخُملا  اَنُّوُدَـع  اّمَا  .ِدـَبَالا َو  ِمیعَِنب  ُرَّشَبُملا  َوُهَف  انِرمَِال ، ُعیطُملا  اَـنُِّیلَو  اـّمَاَف 
َّلَجَوَّزَع ُهللا  ُهَیِّوَُسی  َنل  َُّمث  ًافوُخَم  ًامَهبُم  ُرَبَخلا  ِهیتأَی  ُُهلاـح  ِهَیِلا  ُلوُؤَی  اـم  يردَـی  ـال  ِهِسفَن  یلَع  ُفِرـسُملا  ُنِمؤُملا  َوُهَف  ُُهلاـح ، اـم  يردَـی 

.اِنتَعافَِشب ِراّنلا  َنِم  ُهُجِرُخی  نِکل  اِنئادعَِاب 

ِفلَا ِهئاِِمثالَث  ِباذَع  َدَعب  ّاِلا  اُنتَعافَش  ُهُقَحلَت  نَم ال  َنیفِرسُملا  َنِم  َّنِاَف  .َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ََهبوُقُع  اوُرِغصَتسَت  اُولِکَّتَت َو ال  اوُعیطَا َو ال  اُولَمعاَف َو 
.ٍهَنَس (1)

اب تفلاخم  لها  هک  ام  نمـشد  اّما  .دوش و  یم  هداد  تراشب  یگـشیمه  تمعن  هب  وا  سپ  تسام ، نامرف  عیطم  هک  ام  تیـالو  لـها  اـّما 
نمؤم وا  تسیچ ، شتبقاع  دـناد  یمن  تسا و  مهبم  شتـشونرس  هکنآ  اـّما  .دوش و  یم  دـیدهت  یگـشیمه  باذـع  هب  وا  سپ  تساـم ،

لجوزع يادـخ  .دـسر  یم  وا  هب  كانـسرت  مهبم و  تروص  هب  اهربخ  دوش ، یم  یهتنم  اجک  هب  شراک  دـناد  یمن  هک  تسا  راکهانگ 
شتآ زا  ار  وا  ام  تعافش  اب  هرخالاب )  ) هکلب دهد ، یمن  رارق  ناسکی  باذع ) رد  دولخ  تهج  زا   ) ام نانمـشد  اب  زگره  ار  يدرف  نینچ 

..دناهر یم 
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يادخ تبوقع  .دـینکن و  هیکت  لمع ) نودـب  ام  تعافـش  هب   ) دـینک و تعاطا  ار ) ام   ) دیـشاب و لمع  لها  تسا ) نینچ  هک  لاح   ) سپ
! دسر یم  نانآ  هب  باذع  لاس  رازه  دصیس  زا  سپ  ام  تعافش  هک  دنتسه  ناهانگ  زا  یضعب  اریز  .دیرمشم  کچوک  ار  لجوزع 

اهنت .تسا  هدش  ادج  راکهانگ  نانمؤم  زا  دنتـسه ، یهلا  ياوقت  لمع و  لها  هک  ینانمؤم  باسح  ینـشور  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
لاـح رد  هاـنگ  لـها  دـنوش و  یم  هداد  یگـشیمه  تمعن  هب  تراـشب  گرم  اـب  دنتـسه ، مالّـسلا  هـیلع  هـمئا  رماوا  عـیطم  هـک  یناـسک 

هچ و  دوش ، نشور  ناشتیعـضو  تیاهن  رد  ات  دننام  یم  یقاب  شیوخ ، تشونرـس  زا  ساره  سرت و  اب  هارمه  ینادرگرـس  یفیلکتالب و 
.دندرگ دنم  هرهب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش  زا  ناشنامیا ، رطاخ  هب  دعب  ات  دنشکب  باذع  لاس  رازه  دصیس  ات  اسب 

لامعا و هب  تبـسن  دـننک و  شوخلد  دوخ  تیالو  نامیا و  هب  دـیابن  نامیا  لها  دـنا ، هدومرف  ثیدـح  دوخ  رد  هک  روط  نامه  نیاربانب 
یتح هام و  کی  لاس و  کی  یهلا  باذع  .دنشاب  هتشاد  يورخا  تداعس  هب  دیما  لمع  نودب  دنهد و  جرخ  هب  یتسس  شیوخ  فیاظو 

يریگتسد تعافـش و  دیما  هب  ناوت  یمن  سپ  باذع ! لاس  رازه  دصیـس  هب  دسر  هچ  تسین ، لمحت  لباق  مه  تعاس  کی  زور و  کی 
یم ناـسنا  لاـح  لـماش  تقو  هچ  یهلا  لـضف  نیا  هک  تسین  مولعم  نوچ  دوب ، تواـفت  یب  لـمع  هب  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

.ددرگ

تعافش ماسقا  ریهطت و  عاونا 

لقن مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ناشیا  یمارگ  دـنزرف  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  ساسارب  هکنیا  ات 
یگدولآ نازیم  هب  هّجوت  اب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  .میدرک  هراشا  ناـهانگ  یگدولآ  زا  ناـمیا  لـها  ریهطت  عون  جـنپ  هب  دـنا ، هدومرف 

 - ار یگدولآ  نیرتمک  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  ندش  كاپ  هلحرم  نیلّوا  بیترت  نیا  اب  .تسا  هدش  ریهطت  فلتخم  لحارم  نانمؤم 
هلحرم رد  .دراد  رارق  ریهطت  لّوا  هلحرم  رد  هک  تسا  يویند  بئاصم  اـیالب و  باذـع ، نیرت  فیفخ  .دـنراد  نارگید -  اـب  هسیاـقم  رد 

یخزرب ياهباذـع  همه  موس  هلحرم  .دوش و  یم  راکهانگ  نانمؤم  ریهطت  ثعاب  ندـنک ، ناـج  یتخـس  گرم و  تارکـس  لـمحت  دـعب 
هس نیا  رد  هک  دشاب  نآ  زا  شیب  صخش  یگدولآ  رگا  .تسا 
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نیا ریهطت  مجنپ  مراهچ و  هلحرم  هب  ثیدح  همادا  رد  .دـسر  یم  نآ  دـیادش  تمایق و  هب  تبون  هاگ  نآ  دوش ، كاپ  خزرب ) ات   ) هلحرم
: تسا هدش  هراشا  هنوگ 

.َمَّنَهَج نِم  یلعَالا  ِقَبَّطلا  ِیف  اهنِم  َرِّهُط  َمَظعَا ، َرَثکَا َو  َتناک  نِاَف  .ِهَمایِقلا  ِموَی  ِتاصَرَع  َِدئادَِشب  اهنِم  َرِّهُط  َرَثکَا ، َمَظعَا َو  ُُهبُونُذ  َناک  نِاَف 
(1)

رتشیب مه  نیا  زا  شناهانگ  رگا  .دوش و  یم  كاپ  اهنآ  زا  تمایق  زور  ياهیتخـس  لمحت  اب  دشاب ، رتشیب  رتگرزب و  شناهانگ  رگا  سپ 
.دوش یم  كاپ  نآ  زا  مّنهج  هقبط  نیرتالاب  رد  ندش  لخاد  اب  دشاب ، رتگرزب  و 

ار باذـع  نیرتشیب  هدـش و  بکترم  ار  ناهانگ  نیرتگرزب  هک  تسا  یناـنمؤم  هب  طوبرم  مجنپ  هلحرم  نیا  هکدـنا  هدرک  هراـشا  سپس 
، ایند رد  ات  ود  هک  هلحرم -  جنپ  نیا  زا  مادک  رهرد  .میا  هدومن  حرش  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  زا  تمسق  نیا  ًالبق  ام  دننک و  یم  لّمحت 

.تسین زاین  دروم  ًالعف  اهنآ  زا  ثحب  هک  تسه  ضرف  لباق  مه  يرتشیب  عاونا  تسا -  تمایق  رد  ات  ود  خزرب و  رد  یکی 

همه يراکهانگ  ره  دروم  رد  .دنتـسه  عمج  لباق  مه  اب  ریهطت  ماـسقا  نیا  هک  تسا  نیا  دریگب  رارق  هجوت  دروم  اـجنیا  رد  دـیاب  هچنآ 
ياهباذع اب  رگید  یخرب  زا  دوش و  كاپ  يویند  ياهالب  اب  شناهانگ  زا  یضعب  یگدولآ  زا  تسا  نکمم.دنـشاب  یم  قّقحت  لباق  اهنیا 

رد اهنت  ای  خزرب  رد  طقف  ای  ایند  رد  طـقف  شناـهانگ  همه  زا  یـسک  تسا  نکمم  هکناـنچ  .يورخا  باذـع  اـب  مه  یخرب  زا  یخزرب و 
.ددرگ كاپ  تمایق 

ایند رد  صخش  ناهانگ  یضعب  اسب  هچ  .دشاب  حرطم  دناوت  یم  ماسقا  نیا  همه  رد  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  یهلا و  لضف 
تسا نکمم  اه  هصرع  همه  رد  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش  .تمایق  رد  مه  یـضعب  خزرب و  رد  رگید  یخرب  دوش و  هدوشخب 

ًالبق هکنانچ  یلو  دوش ، یم  عقاو  تمایق  رد  مه  خزرب و  رد  مه  ایند و  رد  مه  تعافـش  .دوشب  نامیا  لها  زا  يراـکهانگ  لاـح  لـماش 
خزرب ملاع  رد  هدرتسگ  تعافـش  تسا -  نآ  نیع  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تساوخ  هک  راگدرورپ -  تساوخ  قباـطم  تشذـگ ،

 . هک تسا  نیا  يرثکا  هدعاق  یّلک و  ياِنب  دریذپ و  یمن  تروص  نامیا  لها  زا  ناراکهانگ  عون  يارب 

247 ص :

.مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  راونالاراحب ج 68 ص 154 ح 11 ، - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 267 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_247_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دننیبب خزرب  رد  ار  دوخ  یصاعم  تاعاط و  راثآ  جیاتن و  نانمؤم 

كاپ جراخ و  یباذع  عون  هچ  اب  و  تمایق ) ای  خزرب  ایند ، رد   ) تقو هچ  شناهانگ  یگدولآ  زا  هک  دناد  یمن  ینمؤم  چـیه  لاح  ره  هب 
تـسا نکمم  یهلا  لضف  زا  يرگید  عون  ای  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  اب  شهانگ  مادـک  دـناد  یمن  هک  روط  ناـمه  .دوش  یم 
ناشیا اب  هنوگچ  دـنوادخ  هرخالاب  هکنیا  تهج  زا  یفیلکتالب  ینارگن و  نامیا  لـها  همه  يارب  تهج  نیمه  زا  .دریگ  رارق  وفع  دروم 

ایند رد  تبوقع  باذع و  زا  سرت  تمحر و  وفع و  هب  دیما  یهانگ ، ره  هب  تبـسن  هشیمه و  .دراد  دوجو  رمع  نایاپ  ات  دنک ، یم  راتفر 
یلـص ربمایپ  تّما  زا  راکهانگ  نانمؤم  تشونرـس  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  روط  نامه  و.دراد  دوجو  تمایق  خزرب و  و 
تیب لها  تعافـش  هرخالاب  هکنآ  ات  دـنام  یم  یقاـب  ناـشیا  يارب  تشحو  سرت و  اـب  هارمه  مهبم و  تروص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.ددرگ ناشلاح  لماش  مالّسلا  مهیلع 

تسه مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  زا  وا  هک  دسرپب  ناشیا  زا  ات  داتسرف  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  رـسمه  يدرم 
: دندومرف نز  نآ  خساپ  رد  ترضح  .هن  ای 

.الَف ّاِلا  .اِنتَعیش َو  نِم  َتنَاَف  ُهنَع ، َكانرَجَز  اُمَع  یهَتنَت  َكانرَمَا َو  اِمب  ُلَمعَت  َتنُک  نِا  َُهل : یلُوق 

.یتسه ام  نایعیش  زا  وت  ییامن ، زیهرپ  میا  هدرک  یهن  ار  وت  ام  هچنآ  زا  ینک و  لمع  میا ، هداد  نامرف  وت  هب  ام  هچنآ  هب  رگا  وگب : وا  هب 
.هن هنرگ ، و 

هانگ و لها  هک  تسیک  نم ! رب  ياو  تفگ : تفشآرب و  وا  تفگ ، شرهوش  يارب  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  خساپ  نز ، نآ  یتقو 
یمن جراخ  شتآ  زا  هاگ  چیه  دشابن ، ناشیا  نایعیـش  زا  هک  یـسک  اریز  دوب ! مهاوخ  منهج  شتآ  رد  دبا  يارب  نم  سپ  دشابن !؟ اطخ 

: دندومرف ترضح  .درک  وگزاب  ناشیا  يارب  ار  شرهوش  نانخس  تشگرب و  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  نز  .دوش 

اوُسَیل اَنل ، ِِهناِسل  ِِهبلَِقب َو  ِلَـسُملا  ُمّ انَئادـعَا َو  يداعُم  انَئاِیلوَا َو  یلاُوم  انیّبُِحم َو  ُّلُک  .ِهَّنَجلا َو  ِلهَا  ِرایِخ  نِم  اُنتَعیـش  .اذَـکه  َسَیل  َُهل : یلُوق 
ایالَبلِاب َو مِِهبُونُذ  نِم  َنُورَّهَطَی  ام  َدـَعب  نِکل  ِهَّنَجلا َو  یف  َِکلذ  َعَم  مُه  .ِتاِقبوُملا َو  ِِرئاس  یف  اـنیهاَون  اـنَِرماوَا َو  اوَُفلاـخ  اِذا  اِنتَعیـش  نِم 

ِقَبَّطلا ِیف  وَا  اهِِدئادَش  ِعاونَِاب  ِهَمایِقلا  ِتاصَرَع  یف  وَا  ایازَّرلا 
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.اِنتَرضَح (1) یِلا  مُهَلُقنَن  اهنِم َو  ِبُِحب  انّ مُهَذِقنَتسَن  نَا  یِلا  اِهباذَِعب  َمَّنَهَج  نِم  یلعَالا 

ءزج اـم  نایعیـش  دـنامب .) یقاـب  یگـشیمه  روـط  هب  مّنهج  باذـع  رد  دـشابن ، اـم  نایعیـش  زا  سک  ره  هک   ) تسین نـینچ  وـگب : وا  هـب 
نابز لد و  اب  هک  سک  ره  ام و  نانمـشد  نانمـشد  ام و  ناتـسود  ناتـسود  ام و  نارادتـسود  همه  .دنتـسه و  تشهب  لها  ناگدیزگرب 
لها لاح  نیا  اب  اّما  دنتسین ، ام  نایعیش  ءزج  دنـشاب ، فلاخم  هدننک  كاله  یـصاعم  رد  ام  یهاون  رماوا و  اب  رگا  تسام ، میلـست  دوخ 
ياه هصرع  رد  ای  و  ایند ) رد   ) اهتبیـصم اهالب و  هلیـسو  هب  دندرگ  كاپ  دوخ  ناهانگ  زا  هکنآ  زا  سپ  هّتبلا  یلو  دوب ، دـنهاوخ  تشهب 
یتقو هک  دنوش  یم  باذع  هدش و  مّنهج  هقبط  نیرتالاب  دراو  ای  دـنوش و  یم  لّمحتم  اجنآ  هک  ییاهیتخـس  هطـساو  هب  تمایق  فلتخم 

.میزاس لقتنم  دوخ  روضح  هب  ار  اهنآ  میهد و  تاجن  دنا  هتشاد  ام  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  ار  ناشیا  هک 

.دراد صخـش  ناهانگ  ندوب  دایز  ای  مک  نازیم  هب  یگتـسب  هدش ، نایب  دوخ  ناهانگ  یگدولآ  زا  دارفا  ندش  كاپ  عون  رد  هک  یتوافت 
رتدیدش رت و  تخس  رایسب  رایـسب  هک  تمایق  باذع  هب  دریذپ و  یم  تروص  هیفـصت  ریهطت و  ایند  نیمه  رد  دشاب ، رتمک  ناهانگ  رگا 

تمایق و هب  شندش  كاپ  دشاب ، هدـش  هدولآ  هدرک و  هانگ  یلیخ  درف  رگا  یلو  .دوش  یمن  لوکوم  تسا  يویند  ياهالب  بئاصم و  زا 
.ددرگ یم  لوکوم  مّنهج  باذع 

نانمؤم تاجن  یعطق  هلحرم 

یگمه ِروُّنلا » َیِلا  ِتاـُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهللاَا  : » یهلا هدـعو  مکح  هب  ناـنمؤم  هک  تسا  نیا  هتـشذگ  ثحاـبم  هجیتن 
لحارم رد  فلتخم و  ياهتروص  هب  رما  نیا  دـنوش و  یم  دراو  یهلا  ترفغم  ییانـشور  هب  جراخ و  دوخ  ناهانگ  یکیرات  زا  هرخـالاب 
هرخالاب هک  تسا  نیا  نامیا  لها  همه  دروم  رد  ینیقی  كرتشم و  ردـق  .دریذـپ  یم  تروص  تماـیق  رثکادـح  اـی  خزرب  اـیند ، فلتخم 

.دندرگ یم  كاپ  تیاهن  رد  دنا ، هدرک  ادیپ  ناهانگ  باکترا  رثا  رد  هک  ییاهیگدولآ  زا  دنوش و  یم  یتشهب 

رگید ریبعت  هب  .میمان  یم  تاجن  لها  دنمتداعـس و  ار  یناـسک  نینچ  مینک و  یم  ریبعت  يریخ » هب  تبقاـع   » هک تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
.م دّلخم  نامیا  لها  هک  تفگ  ناوت  یم 
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یمئاد اهنآ  يارب  باذع  نیا  اّما  دوش ، لوکوم  مّنهج  شتآ  رد  دورو  هب  اهنآ  زا  یضعب  ندش  كاپ  مه  رگا  دنتسین و  یهلا  باذع  رد 
.دندرگ یم  جراخ  نآ  زا  هرخالاب  دشاب ) لاس  رازه  دصیس  تسا  نکمم  هک   ) یتدم زا  سپ  تسین و 

یم یقاب  نآ  رد  هشیمه  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  مّنهج  لها  .دـنوش  یمن  هدـیمان  یمّنهج »  » دنتـسین و مّنهج » لها   » ناـنمؤم نیارباـنب 
یلاح رد  تساهنآ ، هدننک  كاپ  دنراد ، گرزب  دیدش و  ناهانگ  هک  ینانمؤم  يارب  مّنهج  باذـع  .دـنوش  یمن  جراخ  زگره  دـننام و 

باذـع سپ  .دوب  دـنهاوخ  یهلا  هاگرد  ضوغبم  هراومه  دنتـسه و  تواقـش  لها  اهنیا  .دـشاب  یمن  هدـننک  كاپ  مّنهج  لها  يارب  هک 
« تیالو  » تکرب هب  طقف  طقف و  رما  نیا  .دـشاب  یم  نینچ  ناـنمؤم  يارب  طـقف  درادـن و  ریهطت »  » هبنج سک  همه  يارب  هشیمه و  مّنهج 
هب اهنیا  .تسا  هتسناد  دارفا  نیا  ّیلو  ًافرص  ار ، دوخ  اُونَمآ » َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهللاَا   » هفیرش هیآ  رد  دنوادخ  .دوش  یم  ناشیا  بیصن  نامیا  لها 

.تشاد دنهاوخ  یتبقاع  نینچ  مالّسلا  مهیلع  همئا  یتسرپرس  تیالو و  لوبق  تکرب 

ار دوخ  رما  مامز  هداد و  رارق  ناراوگرزب  نآ  یگدیسر  تاجن و  رتچ  هانپ  رد  ار  دوخ  عقاو  رد  دورب ، ناشیا  تیالو  راب  ریز  هک  یـسک 
یم يریگتـسد  ار  اهنآ  هرخالاب  دـنزاس و  یمن  دـیماان  ار  دوخ  هب  ناگدـنهانپ  ناشتیالو  ياـضتقم  هب  مه  اـهنآ  .تسا  هدرپس  ناـشیا  هب 

تیالو و رد  هک  ار  یهلا  تیالو  یتسرپرـس و  عقاو  رد  دـنرادن و  یهانپ  نینچ  نامیا  لها  ریغ  یلو  .ترخآ  رد  ای  ایند و  رد  ای  دـننک ؛
يرهاظ مالسا  دنچره  اهنیا  .دنا  هتفریذپن  تسا ، هدرک  یّلجت  ناشیا  یمارگ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسرپرس 

ناونع هب  ار  ناشیا  ادخ  هک  یناسک  اب  تفلاخم  رد  نوچ  یلو  تسادخ -  تیاده  رون و  مه  يرهاظ  مالسا  نیمه  هک  دنـشاب -  هتـشاد 
ناشیا رب  ادخ  هچنآ  میلست  دنتسین و  ادخ  فرط  زا  بوصنم  هک  دنا  هتفر  یناراکمتس  تماما  لابند  هب  هدرک ، بصن  ناناملسم  رما  ّیلو 

شوختـسد تهج  نیمه  هب  .دـنک  یمن  يریگتـسد  اهنآ  زا  هدرک ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  ناـشیا  مه  ادـخ  دـنا ، هدـشن  هدومرف ، بجاو 
باذـع ّقحتـسم  بیترت  نیدـب  دـنور و  یم  ورف  رفک  ياهیکیرات  هب  هدـش ، جراـخ  مالـسا  رون  زا  دـنریگ و  یم  رارق  ناطیـش  ياـهبیرف 

.دنوش یم  لاعتم  يادخ  یگشیمه 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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َتناد ًهَُّما  َبِّذَُـعی  نَا  ییحَتـسََیل  َهللا  َّنِا  .ًهَّیِقَت َو  ٌهََّرب  اِهلامعَا  یف  َتناک  نِا  ِهللا َو  َنِم  َسَیل  ٍمامِِاب  َتناد  ًهَُّما  َبِّذَُـعی  نَا  ییحَتـسَی  ـال  َهللا  َّنِا 
.ًهَئیسُم (1) ًهَِملاظ  اِهلامعَا  یف  َتناک  نِا  ِهللا َو  َنِم  ٍمامِِاب 

رد تّما  نآ  هچ  رگا  دننک ، يرادنید  تسین  ادخ  بناج  زا  هک  یماما  اب  ار  ادـخ  هک  یتّما  ندرک  باذـع  زا  دـنک  یمن  مرـش  دـنوادخ 
ادخ بناج  زا  یماما  لوبق )  ) اب ار  ادخ  هک  یتّما  ندرک  باذع  زا  دنک  یم  مرـش  دنوادخ  .دنـشاب و  راکزیهرپ  راکوکین و  دوخ  لامعا 

.دنشاب رادرکدب  راکمتس و  دوخ  لامعا  رد  اهنآ  هک  دنچ  ره  دننک ، يرادنید 

هداد تبـسن  ادخ  هب  یتقو  تافـص  هنوگ  نیا  .تسناد  بوسنم  لاعتم  يادخ  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  تاقولخم  تافـص  زا  مرـش  ایح و 
زگره دـشاب ، هتـشاد  مرـش  يزیچ  زا  یتقو  ناسنا  هک  تفگ  ناوت  یم  ایح  دروم  رد  .دـشاب  یم  دوصقم  ناشمزاول  راثآ و  طقف  دـنوش ،

نآ فالخ  دنک و  لودع  نآ  زا  دهاوخ  یمن  هدومرف ، رّرقم  دوخ  هک  ار  يروما  زا  یـضعب  مه  لاعتم  يادخ  .ددرگ  یمن  نآ  بکترم 
نیاربانب .تسا  هدش  ایح  مرـش و  هب  ریبعت  روکذم -  ثیدح  دننام  تایاور -  زا  یخرب  رد  ندرکن ، لودع  هدارا  نیا  زا  .دیامن  هدارا  ار 

تماما لوبق  اب  ار  ادـخ  هک  ار  یناسک  ینعی  تیـالو ، لـها  هک  تسا  نیا  دـنک ، یمن  لودـع  نآ  زا  زگره  هک  راـگدرورپ  یعطق  ّتنس 
لباقم هورگ  یلو  دشخب ، یم  ار  اهنآ  هرخالاب  دنک و  یمن  دیواج  باذـع  هاگ  چـیه  دـننک ، یم  یگدـنب  ادـخ  بناج  زا  بوصنم  ماما 

.دشخب یمن  زگره  ار  اهنیا 

دراو عوضوم  نیا  رد  هک  تسا  یثیداحا  هعومجم  تیاعر  رطاخ  هب  میدنادرگرب ، دیواج  باذـع  هب  قوف  ثیدـح  رد  ار  باذـع  هکنیا 
باذـع هانگ ، باکترا  رثا  رد  صخـش  یگدولآ  نازیم  بساـنت  هب  هدـشن و  یفن  قلطم  روط  هب  باذـع  اـهنآ  زا  يرایـسب  رد  هک  هدـش 
يرگید ثیداحا  هلیـسو  هب  نآ  قالطا  هدش ، یفن  قلطم  تروص  هب  باذع  هک  یثیداحا  رد  نیاربانب  .تسا  هدش  تابثا  خزرب  ای  تمایق 

.تسا دیواج  باذع  نامه  دوش ، یم  عفر  هک  یباذع  زا  مّلسم  ردق  سپ  .دروخ  یم  دیق  دنا ، هدرک  تباث  ار  دّیقم  باذع  هک 

.5 شا یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدعو  ياضتقم  نانمؤم  ییاهن  تاجن 

251 ص :

ح 5. هلالج ، ّلج  هللا  نم  ماما  ریغب  لجوّزع  هللا  ناد  نمیف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 376 ، لوصا  - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_251_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدومرف  هداد و 

(1) «. یضرَتَف َکُّبَر  َکیطُعی  َفوََسل  «َو 

.يوش یضار  ات  دشخب  یم  وت  هب  نانچ  تراگدرورپ  و 

قداص ماما  زا  .تسا  نانمؤم  هرابرد  یمظُع  تعافـش  ّقح  دشخب ، یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  قباطم 
: هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع 

.ٌدِّحَُوم (2) ِراّنلا  ِیف  یقبَی  نَأ ال  يّدج  اضِر 

.دنامن یقاب  شتآ  رد  يدّحوم  چیه  هک  تسا  نیا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ   ) نم ّدج  تیاضر 

.دوش یم  قالطا  یعقاو  سانـش  ماما  هب  دیـسر -  تابثا  هب  باتک  هتـشذگ  ثحابم  رد  هکنانچ  مالّـسلا -  مهیلع  همئا  ناـسل  رد  دّـحوم 
دقتعم مالّسلا  مهیلع  ناماما  تماما  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  تّوبن  هب  یلو  هتفریذپ  ییادخ  هب  ار  دنوادخ  هک  یسک 

هب نادقتعم  همه  هک  تسا  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیاضر  نیاربانب  .دیآ  یمن  رامـش  هب  دیحوت  لها  تسین ،
نانمؤم زا  یضعب  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  رب  ّلاد  قوف  ثیدح  رد  یقبَی » ال   » ریبعت .دننک  ادیپ  تاجن  شتآ  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو 

.دنا هتشگ  جراخ  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  اب  سپس  دنا و  هدش  دراو  مّنهج  شتآ  رد 

گرم تقو  رد  نامیا 

هراشا

فیطل ساّسح و  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  میشاب ، هتشاد  دش ، نایب  نامیا  لها  هرابرد  هچنآ  هب  تبسن  یحیحص  قیقد و  مهف  هکنآ  يارب 
دقتعم مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماـما  تیـالو و  هب  ندرم ، تقو  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  نمؤم » ، » یلعف ثحب  رد  هک  مینک  هجوت 

.دشاب هتشادن  نامیا  ندرم  ماگنه  یلو  دشاب  نمؤم  گرم  زا  لبق  یسک  اسب  هچ  .دورب  ایند  زا  نامیا  اب  دشاب و 

عدوتسم ّرقتسم و  نامیا 

.ندناوت یم  هنوگ  ود  دارفا  نامیا  دوش ، یم  هدافتسا  ّتنس  نآرق و  زا  هچنآ  قباطم 

252 ص :

.5 (/ 93  ) یحض - 1
.نایبلا عمجم  زا  لقن  هب  قئاقدلا ج 14 ص 318 ، زنک  ریسفت  - 2
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: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  .عَدوتسم  نامیا  رقتسم و  نامیا  دشاب ؛

(1) ٌعَدوَتسُم .» ٌّرَقَتسُمَف َو  ٍهَدِحاو  ٍسفَن  نِم  مُکَأَشنَا  يذَّلا  ُوُه  «َو 

.دیدش میسقت  عدوتسم  ّرقتسم و  هب  هاگ  نآ  دیرفآ ، سفَن  کی  زا  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  و 

.تسا هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  نامیا  لها  عون  ود  هب  هراشا  عدوتسم »  » و ّرقتـسم »  » ریبعت ود 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.مُهنِم (2) ُرَیبُّزلا  َناک  دَق  .ُُهبَلُسی َو  َُّمث  ًانامَز  َنامیالا  ُعَدوَتُسی  يذَّلا  ُعَدوَتسُملا  .ًاَدبَا َو  ُهنِم  ُعَزُنی  الَف  ِِهبلَق  یف  ُنامیالا  َّرَقَتسا  اَم  ُّرَقَتسُملا 

دوش یم  هتفگ  یسک  هب  عدوتسم  .دوش و  یمن  هتفرگ  وا  زا  هاگ  چیه  سپ  هتفرگ  رارق  شلد  رد  نامیا  هک  تسا  یسک  هب  هراشا  ّرقتسم 
.تسا هدوب  مود  هورگ  نیمه  ءزج  ریبز  .ددرگ و  یم  بلس  وا  زا  سپس  هدش و  هتشاذگ  هعیدو  هب  وا  رد  نامیا  ینامز  تّدم  هک 

یهاگ .تسا  يا  هیراع  يا و  هعیدو  رگید  یهورگ  تسا و  یندـنام  ّرقتـسم و  یـضعب  نامیا  .تسا  هنوگ  ود  دارفا  نامیا  یّلک  روط  هب 
یلاثم .دنـشاب  یم  نامیا  زا  عون  نیا  ندوب  لزلزتم  یتّقوم و  رگناـشن  ریبعت  ود  ره  هک  تسا  هتفر  راـک  هب   (3) راعُم »  » ریبعت یمود  يارب 
هقباـس دوجو  اـب  هک  دـشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هّمع  رـسپ  ماّوـع  نب  ریبز  هدـش ، رکذ  راـعُم  ناـمیا  يارب  هک 

يارجاـم رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شتخـسرس  عاـفد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  رد  شناـشخرد 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ماّوع ، نب  ریبز  نامیا  هقباس  دروم  رد  .تفر  ایند  زا  نیدیب  دیدرگ و  نامیا  بلس  هب  التبم  هفیقس ،

ُِعیاُبن ال  ُلوُقَی : َوُه  ِفیَّسلِاب َو  یشَم  یّتَح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َِضُبق  َنیح  ِهِرُون  ِنامیالا َو  ِءوَض  یف  ُرَیبُّزلا  یَـشَم  دََقل 
.ًاِّیلَع (4) ّاِلا 

.يات درک  یم  تکرح  نامیا  رون  وترپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  ماگنه  ریبز  انامه 

253 ص :

.98 (/ 6  ) ماعنا - 1
.یشاّیع ریسفت  زا  راونالاراحب ج 69 ص 222 ح 8 ، - 2

.یشاّیع ریسفت  زا  و ص 223 ح 13 ، دانسالا ، برق  زا  راونالاراحب ج 69 ص 222 ح 7 ، - 3
.یشاّیع ریسفت  زا  راونالاراحب ج 69 ص 223 ح 10 ، - 4
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تعیب مالّسلا  هیلع  ّیلع  زج  یسک  اب  تفگ : یم  هک  یلاحرد  درک  تکرح  مالّسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  رد   ) ریشمش اب  هک  اجنآ 
.مینک یمن 

رد هک  دوب  يرفن  نیمراهچ  دوب و  نمؤم  هکلب  دوبن ، قفانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  تقو  رد  ریبز  هک  دوش  یم  مولعم 
ییاج هب  شراک  درف  نیمه  اّما  .دنام  مدق  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  زا  عافد  رد  دادقم  رذوبا و  ناملـس و  رانک 

ار دوخ  نامیا  هرخالاب  دنک و  جییهت  ناشیا  اب  گنج  هب  زین  ار  نارگید  یتح  دوش و  گنج  دراو  ترضح  نآ  اب  دش  رضاح  هک  دیـسر 
.دنراد يا  هیراع  نامیا  هک  تسا  یناسک  همه  راظتنا  رد  موش  تشونرس  نیا  .تفر  ایند  زا  رفک  لاح  اب  داد و  تسد  زا 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتسه  عدوتسم  یناسک  هچ  رقتسم و  یناسک  هچ  هک  دید  دیاب  فصو  نیا  اب 

یَلَع َنینِمؤُملا  َضَعب  َلَبَج  .ًادـَبَا َو  َنوُّدَـترَی  الَف  مُهایاصَو  یلَع  َءایـصوَالا  َلَبَج  .ًادـَبَا َو  َنوُّدَـترَی  ـالَف  مِِهتَُّوُبن  یلَع  َنیِّیبَنلا  َلَـبَج  َهللا  َّنِا 
.ِنامیالا (1) یَلَع  َتام  ِءاعُّدلا ، ِیف  ََّحلَا  اعَد َو  َوُه  اذِاَف  ًهَیِراع ، َنامیالا  َریُعا  نِم  مُهنِم  ..ًاَدبَا ِو  َنوُّدَترَی  الَف  ِنامیالا 

تشونرس رب  ار  ناشیا ) ي   ) ایصوا .دندرگ و  یمنرب  شیوخ ) تشرس  زا   ) زگره سپ  دیرفآ ، ناشتّوبن  تشرـس  رب  ار  ناربمایپ  دنوادخ 
تشرس رب  ار  نانمؤم  زا  یضعب  .دندرگ و  یمنرب  دوخ ) تشونرـس  زا   ) زگره سپ  دیرفآ ، هدش ) شرافـس  اهنآ  هب  هچنآ   ) ناشیایاصو
.تسا هدش  هداد  هیراع  تروص  هب  نامیا  نانمؤم  زا  يرگید  هورگ  هب  .دـندرگ و  یمنرب  دوخ ) نامیا  زا   ) مه اهنآ  سپ  دـیرفآ ، نامیا 

.دنور یم  ایند  زا  نامیا  اب  دنزروب ، رارصا  اعد  رد  دننک و  اعد  رگا  اهنیا  سپ 

شزغل و زا  تسا ، هتفگ  نخـس  مدرم  اب  اهنآ  قیرط  زا  دـنوادخ  دنتـسه و  مدرم  رب  ادـخ  ياـهتّجح  نوچ  ناـشیا  يایـصوا  ناربماـیپ و 
هکنیا لامتحا  سپ  .تسا  هدومرف  نیمضت  ار  ناشیا  تیاصو  تّوبن و  مه  اهنآ و  نامیا  مه  دنوادخ  دنا و  هدش  هتشاد  نوصم  فارحنا 

.5 .تسا نشور  هورگود  نیا  باسح  .درادن  دوجو  دننک ، ادیپ  شزغل  یهلا  ّتیصو  يارجا  ای  تلاسر  ماجنا  رد 

254 ص :

ح 5. نیراعملا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 419 ، لوصا  - 1
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.درادن دوجو  یتنامض  نینچ  هیقب  هب  تبسن  اّما  تسا ، هدومرف  نیمضت  مه  ار  ناشیا  زا  يا  هّدع  نامیا  دنوادخ  نانمؤم ، ریاس  هب  تبسن 
دنشاب یناسک  ءزج  دنهاوخ  یم  رگا  اهنیا  .عدوتسم  ّرقتسم و  دنوش ؛ یم  هورگ  ود  اهنآ ) يایصوا  ناربمایپ و  زا  ریغ   ) يداع مدرم  سپ 

دـننک و ذـخا  ّتنـس  باتک و  زا  ًارـصحنم  ار  دوخ  تاداقتعا  نید و  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دـنامب ، یقاب  گرم  هظحل  ات  ناـشنامیا  هک 
.دنورن هیاپ  یب  تالیوأت  يدیلقت و  روما  یلقع و  رهاظ  هب  تاناسحتسا  غارس  نید  بسکرد 

ّرقتسم نامیا  بسک  رد  یهلا  قیفوت 

صوصخ نیمه  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یثیدح  دوخ  فیرـش  باتک  همدقم  رد  یفاک »  » ریظن یب  رثا  بحاص  هعیـش و  گرزب  ثّدحم 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  هدرک  لقن 

ُهتَّدَر ِلاـجِّرلا ، ِهاوفَا  نِم  ُهَنید  َذَـخَا  نَم  .َلوُزَی َو  نَا  َلـبَق  ُلاـبِجلا  َِتلاز  ِِهلآ ، هیَلَع َو  ّهللا  ُتاوَلَـص  ِهِِّیبـَن  ِهَّنُـس  ِهللا َو  ِباـتِک  ُهَنید  َذَـخَا  نَم 
.ُلاجِّرلا (1)

ار شنید  هک  یسک  .دروخ و  یمن  ناکت  وا  دنوش  اجباج  اههوک  رگا  دریگرب ، شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  زا  ار  دوخ  نید  سک  ره 
.دننادرگ یمرب  نید  زا  ار  وا  دارفا  هنوگ )  ) نامه دریگب ، نآ  نیا و  ياهناهد  زا 

نکمم دـنچ  ره  دـنراد ، هیاپ  یب  تسـس و  يدـیاقع  هک  ییاه  تیـصخش  زا  لیلد  یب  دـیلقت  يوریپ و  ینعی  دارفا  ياـهناهد  زا  نتفرگ 
تـسد زا  ار  نآ  مه  تروص  نیمه  هب  دنک ، بسک  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  .دـننزب  همه  ّتینالقع  لقع و  زا  مد  تسا 

: دنا هدومرف  فیرش  ثیدح  نیا  حیضوت  رد  ینیلک  همّالع  موحرم  .دهد  یم 

ُتاوَلَص ِِیبَن  ِهّ ِهَنُس  ِهللا َو  ِباتِک  نِم  ُهَنید  َذُخأی  نَا  یِلا  ِهیِّدَُؤت  یتَّلا  ُبابسَالا  َُهل  َبَّبَس  ًاّرِقَتـسُم ، ًاِتباث  ُهَنامیا  َنوُکَی  نَا  ُهَقیفوَت َو  ُهللا  َدارَا  نَم 
ًاراـعُم ُُهنید  َنوُـکَی  نَا  ُهَنالذِـخ َو  ُهللا  َدارَا  نَم  .یـساوَّرلا َو  ِلاـبِجلا  َنِم  ِِهنید  یف  ُتَبثَا  َكاذَـف  .ٍهَریـَصب  ٍنیقَی َو  ٍمـلِِعب َو  ِهـِلآ  ِهـیَلَع َو  ِهللا 

.ٍهَریَصب (2) ٍملِع َو  ِریَغ  نّم  ِلیوأَّتلا  ِدیلقَّتلا َو  ِناسِحتسِالا ِو  َبابسَا  َُهل  َبَّبَس  ًاعَدوَتسُم ،

.8، دنادرگ رقتسم  تباث و  ار  شنامیا  دهد و  قیفوت  یسک  هب  دهاوخب  دنوادخ  رگا 

255 ص :

ص 7. یفاک ، همدقم  - 1

ص 8. یفاک ، همدقم  - 2
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رد یـسک  نینچ  .دنک  ذخا  تریـصب  نیقی و  ملع و  اب  شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  زا  ار  دوخ  نید  ات  دنک  یم  مهارف  شیارب  یبابـسا 
هیراع شنید  دراذگاو و  شدوخ  لاح  هب  ار  یـسک  دهاوخب  رگا  دنوادخ  .تسا و  رت  مکحم  مدق و  تباث  راوتـسا  ياههوک  زا  شنید 

زاب شیارب  ار  تریـصب  ملع و  نودب  هیاپ  یب  تالیوأت  لیلد و  یب  دیلقت  یـصخش و  ياه  هقیلـس  زا  يوریپ  هار  دـشاب ، يا  هعیدو  يا و 
.دراذگ یم 

مهارف وا  يارب  یبابسا  ددرگ ، یسک  لاح  لماش  ینیلک -  شیامرف  قباطم  یهلا -  قیفوت  رگا  .تسا  دنوادخ  هیحان  زا  نالذخ  قیفوت و 
ره دنکن ، دامتعا  ناشیا  كاپ  ترتع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  نآرق و  میلس و  لقع  ریغ  رب  دوخ  نید  رد  ات  دوش  یم 
ای دوخ  يارب  نید  رد  ار  یـصخش  ياه  هاگدـید  لامِعا  رظن و  راـهظا  ّقح  دـهدن ، اـهب  لـقع  مکح  ناونع  تحت  ار  يا  هقیلـس  يأر و 

ینید صوصن  زا  لودع  ّهلدا و  روثأمریغ  لیوأت  هزاجا  سک  چـیه  هب  دـنکن ، دـیلقت  اه  تیـصخش  زا  هناروکروک  دوشن ، لئاق  يرگید 
.تسا هدش  یهلا  نالذخ  هب  التبم  دزغلب ، اه  هنیمز  نیا  زا  کی  ره  رد  رگا  و  دهدن و . ... 

نآرق و هب  قیمع  يّدـج و  مازتلا  قیرط  زا  اهنت  هک  تسا  نآ  يداـقتعا  ياـه  هیاـپ  ماکحتـسا  ناـسنا ، نید  تاـبث  رد  لـماع  کـی  سپ 
.دیآ یم  تسد  هب  ثیدح 

عدوتسم ّرقتسم و  نامیا  هناشن 

هناشن اهنت  ناوونع  هب  هک  دراد  ّتیمها  يردـق  هب  لماع  نیا  .تسا  نید  تاروتـسد  زا  تعاـطا  هب  دـّیقت  لـمع و  هب  هّجوت  رگید  لـماع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  عدوتسم  رقتسم و  نامیا  صیخشت 

.ٌّرَض مَا  َُهل  ٌعفَنَا  ٌمیقُم  ِهیَلَع  َوُه  يذَّلا  ُرمَالا  اَم  ِردَی  َمل  ُهَرَصبَا َو  اِمب  عِفَتنَی  َمل  نَِمل  ُهَّلُک  َلیَولا  َهَمادَّنلا َو  َهَرسَحلا َو  َّنِا 

نآ رب  هچنآ  هک  دـنادن  دربن و  يدوس  هدرب  یپ  شتیناّـقح  هب  هچنآ  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یگمه  باذـع ، ینامیـشپ و  ترـسح و 
.ّرضم ای  تسا  دیفم  شیارب  هدیزگ ، تماقا 

هنوگچ تاـجن  لـها  ناـنمؤم )  ) ناـشیا ناـیم  رد  مدرگ ؛ تیادـف  َكادـِف :»؟ ُتلِعُج  ّءـالِؤه  نِم  یجاـّنلا  ُفَرُعی  َِمبَف  : » دـسرپ یم  يوار 
: دندومرف دنوش ؟ یم  هتخانش 

ِِهلوَِقل ُُهلِعف  نُکَی  َمل  نَم  .ِهاجَّنلِاب َو  ُهَداهَّشلا  َُهل  َِتبثَاَف  ًاِقفاُوم  ِِهلوَِقل  ُُهلِعف  َناک  نَم 
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.ٌعَدوَتسُم (1) َِکلذ  امَّنِاَف  ًاِقفاُوم ،

ای راتفگ  اب  شلمع  سک  ره  .دوش و  یم  هداد  شندوب  تاجن  لها  رب  یهاوگ  دـشاب ، شداقتعا  اـی  راـتفگ  اـب  قباـطم  شلمع  سک  ره 
( .دشاب تاجن  لها  تسین  مولعم   ) .دشاب یم  هیراع  شنامیا  تسین ، قباطم  شداقتعا 

نیا دنـسانشب و  شیوخ  ّقح  رد  ار  دنوادخ  فطل  ردق  دیاب  نامیا  لها  .تسا  زومآ  سرد  هدنهد و  ناکت  رایـسب  فیرـش  ثیدح  نیا 
نیا زا  ینمؤم  رگا  .ددرگ  یم  قّقحم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نامیا و  تمعن  زا  لماک  حیحـص و  يرادرب  هرهب  اب  یـسانش  ردق 

رد هّقفت  تریـصب و  تمعن  اجنیا  رد  .دنام  یمن  شیارب  باذع  ینامیـشپ و  ترـسح و  زج  يزیچ  دـنکن ، يرادرب  هرهب  ریظن  یب  تمعن 
دیاب ننمؤم  ناسنا  .دزومآ (2)  یم  ناسنا  هب  ار  نامیا  تمعن  زا  حیحص  يرادرب  هرهب  هار  نوچ  دراد ، یساسا  شقن  رایـسب  رایـسب  نید 

.دربب يونعم  راشرس  دوس  شنامیا  زا  دناوت  یم  هنوگچ  هک  دنادب 

یبرع رد  لوق »  » هملک .تسا  ینامیا  راتفگ  داقتعا و  هب  ندرک  لمع  انامه  هتفرگ ، رارق  ناوارف  دیکأت  دروم  ثیدـح  نیا  رد  هک  يزیچ 
دقتعم و رگا  نیاربانب  .تسا  دارم  نآ  زا  هتـساخرب  داقتعا و  اب  مأوت  راتفگ  اجنیا  رد  .راتفگ  مه  دور و  یم  راک  هب  داقتعا  يانعم  هب  مه 

سپ دناسر ، یم  يدبا  تداعس  هب  ار  ناسنا  دنا  هدومرف  هچنآ  دنیوگ و  یم  نخـس  ادخ  بناج  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  یعّدم 
ات تسا  نکمم  تسا و  هیراع  شنامیا  هنرگ  و  تسناد ؛ تاجن  لها  ار  وا  ناوت  یم  دشاب  نینچ  رگا  .دـنک  لمع  شداقتعا  قباطم  دـیاب 

.دوش هدناتس  وا  زا  گرم  ماگنه 

: دنیامرف یم  فیرش  ثیدح  نیا  رخآ  هلمج  دروم  رد  دوخ  نایب  زا  یتمسق  رد  یسلجم  همّالع  موحرم 

ُریَغ ُُهنامیا  ٌعَدوَتـسُم » َِکلذ  امَّنِاَف   » ِقلَخلا ِرَثکَا  ُنأَش  َوُه  امَک  ًالِطاب  ُُهلِعف  ًاّـقَح َو  ُُهلوَق  َنوُکَی  نَاـِب  يَا  ًاـِقفاُوم » ِِهلوَِقل  ُُهلِعف  نُکَی  َمل  نَم  «َو 
َّقِحَتـسَی ِهَواقِّـشلا َو  َیِلا  َدوُعَی  ِّقَحلا َو  ِنَع  َلوُزَی  نَا  ُهاجَّنلا َو  َُهل  َلُـصحَت  ُناـمیالا َو  َُهل  َُتبثَی  ِّقَحلا َو  یَلَع  یقبَی  نَا  ُلَـمَتحَیَف  .ِهیف  ٍِتباـث 

.َهَمادَّنلا (3)2. َهَرسَحلا َو  َلیَولا َو 
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ح 1. راعُملا ، همالع  یف  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 419 ، لوصا  - 1
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مدرم رتشیب  هکنانچنآ  دـشاب ، لطاب  شلمع  قح و  شراتفگ  داقتعا و  ینعی  دـشابن » شراتفگ  داقتعا و  اـب  قباـطم  شلمع  سک  ره  و  » 
توبث شیارب  نامیا  دـنامب و  یقاب  قح  داقتعا  رب  دراد  لامتحا  سپ  .تسا  تاـبث  یب  و  تسا » يا  هیراـع  شناـمیا  سپ   » دنتـسه نینچ 

باذـع و قاقحتـسا  ددرگرب و  تواقـش  هب  دـنک و  لودـع  دوخ  قح  داقتعا  زا  تسا  نکمم  هکنانچ  .ددرگ  تاجن  لـها  دـنک و  ادـیپ 
.دنک ادیپ  ینامیشپ  ترسح و 

دننک و یم  یط  دوخ  ياعّدا  داقتعا و  اب  توافتم  يریسم  لمع  رد  نانمؤم  رتشیب  تسا ، هدومرف  یسلجم  همالع  موحرم  هک  روط  نامه 
.دراد دوجو  ناشرما  تبقاع  هب  تبسن  يّدج  ینارگن  تهج  نیمه  هب  تسا و  هیراع  ناشنامیا  هک  دنتسه  یناسک  ءزج  یگمه  اهنیا 

زور کی  رد  نامیا  بلس 

ماما .دـتفیب  نامیا  هب  رفک  زا  ای  رفک  هب  نامیا  زا  دـهد و  ریـسم  رییغت  هزور  کی  یـسک  اسب  هچ  هک  تسا  يّدـح  رد  بلطم  تیـساسح 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص 

.َنیراعُملا (1) َنوَّمَُسی  ُهَنُوبَلُسی َو  َُّمث  َنامیالا  َنوُراُعی  ُموَق  .ًانِمُؤم َو  یسُمی  ًاِرفاک َو  ُِحبُصی  َو  ًاِرفاک ، یسُمی  ًانِمُؤم َو  ُِحبُصی  َدبَعلا  َّنِا 

نامیا ناشیا  هب  هک  یهورگ  دوش و  یم  نمؤم  رـصع  تسا و  رفاک  حبـص  و  ددرگ ، یم  رفاـک  رـصع  تسا و  نمؤم  حبـص  هدـنب  اـنامه 
.دنوش یم  هدیمان  ناگدش » هداد  تیراع   » اهنیا دوش و  یم  هتفرگ  اهنآ  زا  سپس  هدش ، هداد  هیراع 

، ناهانگ باکترا  اب  ادابم  هک  دنـشاب  بقارم  رایـسب  دیاب  دنراد ، رایتخا  رد  ار  تماما  ریـسکا  تیالو و  رهوگ  هک  یناسک  بیترت  نیا  اب 
زور و کی  رد  درادن و  يدایز  نامز  تّدم  هب  جایتحا  تبوقع ، نیا  قّقحت  .دننادرگ  یهلا  ریظن  یب  تمعن  نیا  بلس  ّقحتـسم  ار  دوخ 

.دتفا قافتا  تسا  نکمم  تعاس  کی 

ایند رد  نانمؤم  همه  ندوب  یتشهب 

.2: تفگ ناشیا  سلجم  رد  یسک  هک  یتقو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  هدومرف  ابیز  ردقچ 

258 ص :

ح 2. نیراعملا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 418 ، لوصا  - 1
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: دندومرف وا  هب  ناشیا  .منک  یم  تشهب  تساوخرد  دنوادخ  زا  .َهَّنَجلا :» َهللا  ُلَاسَا  »

.اهنِم مُکَجِرُخی  نَا ال  َهللا  اُولَاساَف  .ِهَّنَجلا  ِیف  ُمتنَا 

.دنکن نوریب  تشهب  زا  ار  امش  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  سپ  .دیتسه  تشهب  رد  نونکا )  ) امش

ترـضح میا !) هدـشن  دراو  تشهب  هب  زونه   ) میتسه ایند  رد  ام  امـش ، يادـف  هب  ام  ياهناج  اینُّدـلا :»! ِیف  ُنَحن  َكادـِف  اـنلِعُج  : » دـنتفگ
: دندومرف

؟ اِنتَمامِِاب َنوُّرُِقت  ُمتَسلَا 

؟ دیتسین فرتعم  ام  تماما  هب  امش  ایآ 

: دندومرف ترضح  .یلب  معن :» : » دنتفگ

.مُکَُبلسَی (1) نَا ال  َهللا  اُولَاساَف  .ِهَّنَجلا  ِیف  َناک  ِِهب  َّرَقَا  نَم  يذَّلا  ِهَّنَجلا  یَنعَم  اذه 

زا ار  نیا  ات  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  سپ  .دشاب  یم  تشهب  رد  دیامن  نآ  هب  رارقا  سک  ره  هک  تسا  تماما  نیمه  تشهب  زا  دوصقم 
.دریگن امش 

یم یتشهب  ار  ناسنا  رما  نیمه  اـهنت  اـهنت و  نوچ  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیـالو  تماـما و  هب  رارقا  داـقتعا و  ناـمه  تشهب  يرآ ؛
دیدش تبقارم  يرادساپ و  زین  یهلا و  هاگشیپ  هب  عّرضت  اعد و  اب  دیاب  دنراد ، رایتخا  رد  ار  ردقنارگ  تمعن  نیا  هک  یناسک  سپ  .دنک 

ظفح يارب  سپ  .دننکن  نآ  بلـس  ّقحتـسم  شیوخ -  تشز  لامعا  اب  ار -  دوخ  دنروآ و  مهارف  ار  تمعن  نیا  ياقب  تابجوم  نآ ، زا 
مهم لمع  ود  میدرک ، لقن  یفاک  فیرـش  باتک  همدـقم  رد  ینیلک  همّـالع  زا  هچنآ  رب  هوـالع  لیدـب ، یب  تمعن  نیا  زا  يرادـهگن  و 

.عرو هلیسو  هب  نامیا  نید و  زا  تنایص  و  گرم ؛ هظحل  ات  نامیا  ياقب  يارب  حاحلا  رارصا و  اب  هارمه  اعد  دراد : دوجو  رگید 

گرم ماگنه  ات  نید  ظفح  يارب  اعد 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  دراو  يدّدعتم  تاشرافس  هیعدا و  نید ، ظفح  هنیمز  رد 

.ي : تسا نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  صوصخ ، نیا  رد  ابیز  ياهاعد  زا  یکی  - 1

259 ص :

.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 68 ص 102 ح 11 ، - 1
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ماکحالا ج 2 ص 109 ح 180.(2) بیذهت  (1) ُباّهَولا .» َتنَا  َکَّنِا  ًهَمحَر  َکنَُدل  نِم  اَنل  بَه  انَتیَدَه َو  ِذا  َدَعب  اَنبُوُلق  غُِزت  انَّبَر ال  »

وت انامه  .رادب  ینازرا  یتمحر  ام  هب  دوخ  بناج  زا  نادرگمرب و  قح  زا  يدرک ، تیادـه  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  ام ، راگدرورپ  يا 
.يا هدنشخب  رایسب 

دنوادـخ تمحر  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش  رکذ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  ییاعد  زا  تسا و  ّقح  زا  لودـع  فارحنا و  ياـنعم  هب  غیز » »
هیلع قداص  ماما  زا  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  .دتفا  یم  یهارمگ  هب  دوش و  یم  فرحنم  قح  نامیا و  زا  شبلق  دوشن ، ناسنا  لاح  لماش 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالّسلا 

.َغیَّزلا (3) اُونَمأَت  َو ال  انَتیَدَه .» ِذا  َدَعب  اَنبُوُلق  غُِزت  انَّبَر ال  : » اُولوُقَت نَا  نِم  اوُِرثکَا 

.دیشابن نمیا  بلق )  ) فارحنا زا  و  .نادرگمرب » قح  زا  يدرک ، تیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ام  ياهلد  ام ، راگدرورپ  يا  : » دییوگب ناوارف 

.تسا هدـش  لـقن  بجاو  ياـهزامن  بیقعت  ناوـنع  هب  هک  تسا  ییاـعد  هدـش ، هداد  میلعت  روـظنم  نیمه  يارب  هک  يرگید  ياـعد  - 2
: دیوگ یم  یملید  نامیلس  نب  دمحم 

منامیا مناوخب ، ار  نآ  نوچ  هک  دیزومایب  يزیچ  نم  هب  .دراد  عدوتـسم  رقتـسم و  نامیا  دنیوگ : یم  امـش  نایعیـش  نامه  موش ؛ تیادف 
: دندومرف ترضح  دوشن .) لئاز   ) ددرگ لماک 

ِنیَسُحلا ِنَسَحلِاب َو  ًاماِما َو  ًاِّیلَو َو  یٍّلَِعب  ًهَلِبق َو  ِهَبعَکلِاب  ًاباتِک َو  ِنآرُقلِاب  ًاِّیبَن َو  ٍدَّمَحُِمب  ًّابَر َو  ِهللاِاب  ُتیضَر  .ٍهَضیرَف  ٍهالَـص  ِّلُک  ٍُربُد  یف  ُلق 
(3  ) .ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  .مَُهل  ینَضراَف  ًهَِّمئَا ، مِِهب  ُتیضَر  ّینِا  َّمُهّللا  .مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ِهَِّمئَالا  َو 

هبعک باتک و  ناونع  هب  ار  نآرق  ربمایپ و  ناونع  هب  ار  دمحم  ترـضح  راگدرورپ و  ناونع  هب  ار  دنوادخ  وگب : بجاو  زامن  ره  زا  دعب 
، ایادخ .متفریذپ  ماما  ّیلو و  ناونع  هب  ار  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  ریاس  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  هلبق و  ناونع  هب  ار 

.0 زین ارم  سپ  .مدرک  لوبق  ار  ناشیا  تماما  نم 

260 ص :

نارمع لآ  - 1
.8 - / 2

یشاّیع ج 1 ص 164 ح 9. ریسفت  - 3
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.یتسه اناوت  يزیچ  همه  رب  وت  انامه  .هد  رارق  ناشیا  لوبقم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  لقن  برغم  حبص و  زامن  بیقعت  ناونع  هب  يرگید  ياعد  - 3

َعَفَد ِمیظَعلا » ِِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّاِلا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  میحَّرلا ال  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  : » ٍتاّرَم َعبَس  ِبِرغَملا  ِهالَـص  ُِربُد  ِرجَفلا َو  ِهالَـص  ُِربُد  یف  َلاق  نَم 
.ِءادَعُّسلا (1) َنِم  َِبتُک  ِءاقَّشلا َو  َنِم  َیُِحم  ًاّیِقَش ، َناک  نِا  َو  ِءالَبلا ...  ِعاونَا  نِم  ًاعَون  َنیعبَس  ُهنَع  َّلَجَوَّزَع  ُهللا 

« ِمیظَعلا ِِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّاِلا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  ـال  میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  :» دـیوگب راـب  تفه  برغم ، زاـمن  حبـص و  زاـمن  بیقعت  رد  سک  ره 
یم رارق  نادنمتداعـس  هرمز  رد  هدش و  وحم  نآ  زا  دشاب ، تواقـش  لها  رگا  ...دنک و  یم  رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  لجوزع  يادخ 

.دریگ

ماگنه ناسنا  تواقـش  تداعـس و  .دـناسرب  تداعـس  هب  دـنک و  جراخ  تواقـش  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  فیرـش ، رکذ  نیا  رب  رارمتـسا 
.دشاب یم  ّیقش  هنرگ  دیعس و  دورب ، ایند  زا  نامیا  اب  رگا  .دوش  یم  نشور  شگرم 

: دندومرف هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

.ِءاقَّشلِاب (2) ُهَلَمَع  ُءرَملا  َِمتخَی  نَا  ءاقَّشلا  ُهَقیقَح  .ِهَداعَّسلِاب َو  ُهَلَمَع  ُلُجَّرلا  َِمتخَی  نَا  ِهَداعَّسلا  ُهَقیقَح 

هب ار  شلمع  هک  تسا  نیا  مه  تواقش  تقیقح  .دنک و  تداعـس  ریخ و  هب  متخ  ار  دوخ  لامعا  ناسنا  هک  تسا  نیا  تداعـس  تقیقح 
.دیامن متخ  تواقش  ّرش و 

.ددرگ ریخ  هب  متخ  شلامعا  ات  دنک  اعد  دیاب  ناسنا  .تسا  شگرم  ماگنه  ینعی  ناسنا  راک  همتاخ  تواقش ، تداعس و  كالم 

.تسا مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  هدش  دراو  روظنم  نیمه  يارب  هک  يرگید  ياعد  - 4

.ِریصقَّتلا (3)4. َنِم  ینجِرُخت  َنیراعُملا َو ال  َنِم  ینلَعجَت  َّمُهّللا ال  : » َلوُقَت نَا  نِم  ِرثکَا 

261 ص :

ح 25. ءاسمالا ، حابصالا و  دنع  لوقلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 531 ، لوصا  - 1
.لاصخ زا  راونالاراحب ج 5 ص 154 ح 5 ، - 2

ح 4. ریصقتلاب ، فارتعالا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 73 ، لوصا  - 3
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جراخ منادب ، رّـصقم  وت ) تدابع  رد   ) ار دوخ  هکنیا  زا  ارم  هدـم و  رارق  نامیا  ناراد  هیراع  زا  ارم  ایادـخ  نک : رارکت  دایز  ار  اعد  نیا 
.نکم (1)

.دهد رارق  رّقتسم  ار  ام  نامیا  دنوادخ  هک  میراد  یم  هضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تحارص  اب  فیرش  ياعد  نیا  رد 

یم نینچ  نآ  ياهتنا  رد  .تسا (2)  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدغ  دیع  زور  لامعا  رد  هک  تسا  ییاعد  رگید  دروم  - 5
: میناوخ

ُهَلَعجَت ًادـَبَا َو ال  انَُبلـسَت  ًاِتباث َو ال  ًاّرِقَتـسُم  انَدـنِع  ُهَلَعجَت  َِکتَمِعِنب َو  انیَلَع  َّنُمَت  َو  اذـه ...  انِموَی  یف  اَنل  َكِراُبت  نِا  َکـُلَاسَا ...  ّینِا  َّمُهّللا 
.ًاِتباث (4) ًاّرِقَتسُم  ُهلَعجاَف  . (3) ٌعَدوَتسُم » ٌّرَقَتسُمَف َو  : » َتُلق َکَّنِاَف  .ًاعَدوَتسُم  انَدنِع 

تماما و  ) نآ يراذگ و  ّتنم  ام  رب  دوخ  تمعن  اب  و  يزاس ...  كرابم  ام  رب  ار  ام  زورما  هک  ...منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادـخ ،
وت انامه  .یهدن  رارق  هیراع  تروص  هب  ام  دزن  ار  نآ  يریگن و  ام  زا  ار  نآ  هاگ  چیه  یهد و  رارق  یندـنام  رقتـسم و  ام  دزن  ار  تیالو )

.هد رارق  گرم ) ماگنه  ات   ) راگدنام رقتسم و  ار  نآ  سپ  .دیدش » میسقت  عدوتسم  رقتسم و  هب  هاگ  نآ  : » یتفگ دوخ 

ام هک  تسا  هدـش  دراو  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  عوضوم  نیمه  اـب  طاـبترا  رد  مه  يرگید  ناوارف  هیعدا  لاـمعا و  قوف ، دراوـم  زا  ریغ 
.د .مینک (5) یم  يراددوخ  اجنیا  رد  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  يارب 

262 ص :

ّقح يادا  رد  ار  دوخ  هراومه  تدابع ، ریـسم  رد  شـشوک  شالت و  دوجو  اب  یهلا  تیانع  فطل و  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
.دیآرب نآ  هدهع  زا  تسا  هتسناوت  هک  دنکن  روصت  زگره  دنیبب و  رّصقم  راگدرورپ 

تـسا نامیا  تیـالو و  دـهع  دـیدجت  زور  هک  ریدـغ  زور  رد  اـّما  هدـشن  دراو  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  فیرـش  ياـعد  نیا  هّتبلا  - 2
.دش هدروآ  اجنیا  رد  تهج  نیمه  هب  دوش و  یم  هدناوخ 

.98 (/ 6  ) ماعنا - 3
.لامعالا لابقا  زا  راونالاراحب ج 98 ص 307 ح 2 ، - 4

عوجر ات 160  زا ص 134  ینیرحب  یبتجم  دیس  ياقآ  بانج  زا  تارکس » رد  مرـسپ  اب   » دنمـشزرا باتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  - 5
.دننک

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_262_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_262_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_262_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_262_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_262_5
http://www.ghaemiyeh.com


لمع نامیا و  هطبار  لصف 5 :

هراشا

ای يربنامرف  ینعی  تسا ؛ تیـصعم  تعاط و  اجنیا  رد  لمع  زا  روظنم  هک  میزادرپ  یم  لـمع  ناـمیا و  طاـبترا  هراـبرد  ثحب  هب  نونکا 
.عرش تاروتسد  هب  تبسن  ینامرفان 

عَرَو هلیسو  هب  نامیا  زا  تنایص 

هراشا

قداص ماما  .دشاب  یم  عرو »  » تیاعر تسا ، هتفرگ  رارق  شرافس  دروم  رایسب  نامیا  نید و  زا  تنایـص  ظفح و  يارب  هک  یموس  لماع 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

.ِعَرَولِاب (1) مُکَنید  اُونوُص  َهللا َو  اوُقَِّتا 

.دییامن تظفاحم  عرو  هلیسو  هب  ار  دوخ  نید  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

مارح هب  دشاب  نئمطم  هک  دنک  تکرح  یلکش  هب  ینعی  .دریگب  میرح  یعطق ، ياهمارح  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  عرو  تیاعر 
یهلا دودح  ماکحا و  نایب  لّفکتم  هقف »  » اریز .دوش  یمن  نیمأت  مارح  بجاو و  ّدـح  رد  یهقف  ماکحا  تیاعر  اب  ًافرـص  نیا  .دـتفا  یمن 
هکنیا ینعی  دوش  یم  هتـسناد  مارح »  » يراک یتقو  .دوش  یم  نشور  ّبحتـسم و ...  بجاو و  ای  مارح  لالح و  ياهزرم  نآ  رد  تسا و 

زا 2. نانیمطا  لوصح  يارب  تسا  یلقع  طایتحا  یعون  عرو »  » اّما .دور  رتارف  مارح )  ) زرم نآ  زا  ناسنا  لمع  دیابن 

263 ص :

ح 2. عرولا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 76 ، لوصا  - 1
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هب هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  مکح  رد  طایتحا  .تاعوضوم  رد  یهاـگ  تسا و  ماـکحا  رد  یهاـگ  طاـیتحا  نیا  .مارح  رد  عوقو  مدـع 
نیا رد  .دـهد  اوتف  نآ  قباـطم  دـناوتب  اـت  دوـش  یمن  لـصاح  يزیچ  تمرح  هب  ناـنیمطا  یعرـش  ّهلدا  يور  زا  هیقف  يارب  لاـثم  ناوـنع 
عرش مکح  مه  یهاگ  .دنک  زیهرپ  دشاب ، یم  مارح  هب  هبتشم  كوکـشم و  شمکح  هک  يدراوم  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  عرو  تروص 

.تسا تاهبتشم  زا  زیهرپ  مه  تروص  نیا  رد  عرو  ياضتقم  .دشاب  یم  هبتشم  نآ  قیداصم  یضعب  اّما  تسا  نشور 

هب لهج  ای  دشاب  عوضوم  هب  لهج  ههبـش  أشنم  هاوخ   ) دـنوش یم  هدـیمان  تاهبـش » ، » تسین یعطق  ناسنا  يارب  اهنآ  تمرح  هک  يروما 
هب یلو  تسین ، مارح  هک  يروما   ) تاهبـش زا  بانتجا  اب  هکلب  یعطق  ياهمارح  زا  زیهرپ  اب  طقف  هن  هک  تسا  یتلیـضف  عرو »  » و مکح .)

: دنا هدومرف  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  .دوش  یم  لصاح  دراد ) تهابش  مارح 

.ِهَهبُّشلا (1) َدنِع  َفَقَو  نِم  ِساّنلا  َعَروَا 

.دنک فّقوت  كان  ههبش  دراوم  رد  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  عرو  اب 

دوش نئمطم  ات  دنک ، فّقوت  دیاب  ناسنا  یعطق ، مارح  زرم  هب  ندیـسر  زا  لبق  ات  دیوگ : یم  هک  تسا  لقع  مکح  نید ، رما  رد  طایتحا 
زا نانیمطا  لوصح  يارب  سپ  تسا ، رایـسب  وا  يارب  شزغل  لاـمتحا  دـنک ، تکرح  زرم  يور  تسرد  رگا  ناـسنا  .دـتفا  یمن  مارح  هب 

! نک طایتحا  دیوگ : یم  لقع  دتفین ، مارح  هب  هکنیا 

هاگ چیه  ًالثم  .مینک  یمن  یتالابم  یب  دراد ، دوجو  يّدـج  رطخ  هک  يدراوم  رد  میراد و  یلقع  ياهطایتحا  يویند ، يدام  روما  رد  ام 
: مییوگ یم  هکلب  میرادـن ، ندـش  ترپ  هب  نیقی  اـم  هک  مییوگ  یمن  دوـخ  اـب  میور و  یمن  هار  تسا ، هدز  خـی  هک  یهاـگترپ  هبل  يور 

نئمطم هک  يدـح  ات  هاگترپ  هبل  زا  نیاربانب  .تسا  لقع  طرـش  ندرک  طایتحا  تسا ، ییالقع  لامتحا  کی  ندـش  ترپ  لاـمتحا  نوچ 
.میریگ یم  هلصاف  مینک ، یمن  طوقس  میوش 

، تسا رت  قیمع  رایسب  یلامتحا  ررض  هک  نید  رما  رد  یلوا  قیرط  هب  تسا ، هدیدنسپ  یطایتحا  نینچ  يویند  يدام و  روما  رد  هک  لاح 
.تسا ندوب  لقاع  طرش  ندرک  طایتحا 

.لّصاوخ زا  هک  دایز -  نب  لیمک  بانج  هب  یشرافس  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

264 ص :

.لاصخ زا  راونالاراحب ج 70 ص 305 ح 25 ، - 1
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: دندومرف دوب -  ناشیا  باحصا 

.َتئِش (1) اِمب  َِکنیِدل  طَتحاَف  .َُکنید  َكوُخَا  ُلیَمُک ، ای 

.نک طایتحا  دوخ  نید  ظفح )  ) يارب یهاوخ ، یم  هک  یتروص  ره  هب  سپ  .تسا  وت  نید  تردارب  لیمک ، يا 

هدوب ناشیا  باحـصا  ناکیدزن  زا  هک  لـیمک -  هب  هکلب  دـنا ، هدومرفن  یمومع  تروص  هب  ار  شرافـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
لامعا و يوگلا  ار  تاشرافـس  هنوگ  نیا  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  تیالو و  لها  نیاربانب  .دـنا  هدومرف  هیـصوت  نینچ  تسا - 
، تسا كوکشم  هچنآ  نتسناد  لالح  يارب  طایتحا -  فالخ  دنچ  ره  یهار -  هک  دنـشاب  نآ  یپ  رد  هکنیا  هن  دنهد ، رارق  دوخ  راتفر 

.دننک ادیپ 

: دنا هدومرف  رکذت  دوخ  تّما  هب  ار  تاهبتشم  زا  زیهرپ  موزل  ییابیز ، رایسب  لاثم  نایب  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ثَبلَت َمل  یمِحلا ، ِِبناج  یِلا  یعَر  ًایِعار  َّنَا  َول  امَک  .َِکلذ  َنَیب  ُتاِهبَتـشُملا  .ُهُمارَح َو  ُُهلـالَح َو  ِهللا  یَمِح  َّنِا  .یًمِح َو  ٍکـِلَم  ِّلُِـکل  َّنِا 
.ِتاِهبَتشُملا (2) اوُعَدَف  ِهِطَسَو ، یف  َعَقَت  نَا  ُهُمَنَغ 

مارح لالح و   ) هدودـحم ود  نیا  نیب  كاـن ، هبـش  دراوم  .تسوا و  مارح  لـالح و  ادـخ ، میرح  .تسه و  یمیرح  یهاـشداپ  ره  يارب 
لخاد شنادنفـسوگ  گنرد  یب  دربب ، ارچ  هب  یـصخشم  میرح  رانک  رد  ار ) دوخ  هلگ   ) یناپوچ رگا  هک  روط  ناـمه  .دنتـسه  یعطق )

.دینک زیهرپ  كان  هبش  دراوم  زا  سپ  تسا ) روط  نیمه  ندرک  تکرح  مه  ادخ  مارح  زرم  رانکرد   ) دش دنهاوخ  میرح  نآ 

شیاهدنفـسوگ یتقو  ناپوچ  کی  .دتفا  یم  مارح  هب  دمهفب ، شدوخ  هکنآ  نودب  دنک ، تکرح  ادخ  مارح  زرم  کیدزن  یتقو  ناسنا 
ناپوچ نینچ  .دنرامشب  مرتحم  ار  نآ  زرم  دنوشن و  میرح  نآ  دراو  هک  درادن  نانیمطا  دنک ، اهر  يا  هدش  تظفاحم  میرح  رانک  رد  ار 

.يدراو شیاهدنفسوگ  هک  دوش  یم  هجوتم  دیآ ، یم  دوخ  هب  هک  هظحل  کی  یلابُاال ،
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تکرح مارح  ياهزرم  هب  هدیبسچ  یتقو  .میتسه  نینچ  زین  اهناسنا  ام  .دیآ  یمنرب  شتـسد  زا  يراک  رگید  دـنا و  هدـش  هعونمم  میرح 
.میتفا یم  یعطق  مارح  هب  میوش ، هجوتم  هکنیا  نودب  تقو  نآ  میربب ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  لالح ، زا  میهاوخب  دوخ  نامگ  هب  مینک و 

مارح هب  نداتفا  رطخ  زا  ات  دـشابن  كان  هبـش  دراوم  هب  لمع  یپ  رد  دـنک و  هدنـسب  یعطق  لالح  هب  ناسنا  هک  دـنیوگ  یم  لقن  لقع و 
.دنامب ناما  رد  یعطق 

وا تسد  زا  ناسنا  نید  رگا  .تسا  ریذـپان  ناربج  يدـج و  ررـض  کی  یلاـمتحا  ررـض  نوچ  تسین ، لـهاست  حـماست و  عضوم  اـجنیا 
.دریگب شیپ  ار  طایتحا  قیرط  ناسنا  هک  دیوگ  یم  لقع  اذل  .تسین و  ناربج  لباق  ناونع  چیه  هب  دورب ،

دنکن هکنیا  سرت  زا  نمؤم  ناـسنا  .درک  تنایـص  ظـفح و  عرو  اـب  ار  نید  ناوت  یم  هنوـگچ  هک  دوـش  یم  نشور  تاحیـضوت  نیا  اـب 
 - هانگ کی  یّتح  یهانگ -  هب  تبـسن  هک  درمـش  یمن  زاجم  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  دزیرگ و  یم  ناهانگ  همه  زا  دوش ، بلـس  شنامیا 

چیه اذل  .دوش و  یم  وا  زا  دنوادخ  یتیاضران  بجوم  شناهانگ  زا  کی  مادک  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  .دـشاب  یلابُاال  توافت و  یب 
.درمش یمن  کچوک  ار  یهانگ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یف ُهَطَخَس  یفخَا  .ُمَلعَت َو  َتنَا ال  ُهاضِر َو  َقَفاو  امَّبُرَف  .ِِهتَعاط  نِم  ًائیَش  َّنَرِغصَتسَتالَف  .ِِهتَعاط  یف  ُهاضِر  یفخَا  یلاعَت ...  َكَرابَت َو  َهللا  َّنِا 
(1)  . ...ُمَلعَت َتنَا ال  ُهَطَخَس َو  َقَفاو  امَّبُرَف  .ِِهتَیِصعَم  نِم  ًائیَش  َّنَرِغصَتسَت  الَف  .ِِهتَیِصعَم 

.رامشم کچوک  ار  یهلا  تاعاط  زا  کی  چیه  سپ  .تسا  هدرک  ناهنپ  دوخ  تعاط  رد  ار  دوخ  يدونشخ  یلاعت ...  كرابت و  يادخ 
.تسا هدومن  ناهنپ  شا  ینامرفان  رد  زین  ار  دوخ  يدونـشخان  .یناد و  یمن  وت  هک  یلاح  رد  .ددرگ  وا  يدونـشخ  ثعاب  نامه  اسب  هچ 

 . ...یناد یمن  وت  هک  یلاح  رد  ددرگ  وا  یتیاضران  ببس  نامه  اسب  هچ  .رامشن  کچوک  ار  وا  یصاعم  زا  کی  چیه  سپ 

یهانگ هب  ناسنا  یهاگ  .دورب  اـیند  زا  ناـمیا  اـب  هک  دوش  عناـم  گرم  ماـگنه  رد  تسا  نکمم  شهاـنگ  مادـک  هک  دـناد  یمن  ناـسنا 
.4 هار رس  رب  يّدج  عنام  نامه  دهد و  یمن  تیمها 
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.دوش یم  شنامیا 

گرم ماگنه  رد  ردام  یتیاضران  رثا 

یضرم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هنیدم  لها  زا  يدرف  هک : تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
نیقلت وا  هب  دندش و  رضاح  شنیلاب  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راضتحا  لاح  رد  .دیدرگ  وا  توف  هب  یهتنم  هک  دمآ  راتفرگ 

مه زاب  دومرف ، نیقلت  رگید  راب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  هدمآ  دنب  شنابز  دـنک و  ادا  تسناوتن  دـندرک ، هللا » ّالا  هلا  «ال 
نم ادـخ ، لوسر  يا  هلب  تفگ : نز  دراد ؟ ردام  درم  نیا  اـیآ  دندیـسرپ : ترـضح  .دوب  رـضاح  ینز  وا  رـس  يـالاب  .دـیوگب  تسناوتن 
یلص ربمایپ  .متسه  تحاران  وا  زا  نم  ریخ ، درک : ضرع  ریخ ؟ ای  دیتسه  یضار  ناشیا  زا  امش  ایآ  دندومرف : ترـضح  .متـسه  شردام 

لوسر يا  درک : ضرع  .يوش  یضار  وا  زا  هک  مراد  تسود  نم  .ُهنَع :» یضرَت  نَا  ُّبَُحا  ّینِاَف  : » دندومرف نز  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
.مدش یضار  وا  زا  امش  تیاضر  رطاخ  هب  ادخ ،

: دندومرف وا  هب  دعب  هللا .» ّالا  هلا  ال  : » تفگ مه  وا  دندرک ، هللا » ّالا  هلا  ال   » نیقلت درم  نآ  هب  ترضح  رگید  راب  سپس 

.ُروُفَغلا ُّوُفَعلا  َتنَا  َکَّنَا  .َریثَکلا  ِنَع  یّ ُفعا  َریسَیلا َو  یّنِم  لَبِقا  ِریثَکلا ، ِنَع  وُفعَی  َریسَیلا َو  ُلَبقَی  نَم  ای  ُلق :

.رذگرد ار  دایز  ریذپب و  ار  زیچان  نم  زا  يرذگ ، یمرد  دایز  تشز ) راک   ) زا يریذـپ و  یم  ار  زیچان  ریخ ) راک   ) هک یـسک  يا  وگب :
.یتسه رگشیاشخب  هدننک  وفع  وت  نامه 

هایس درف  ود  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  هچ  دندیسرپ : وا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  .دروآ  نابز  هب  ار  اعد  زین  درم  نآ 
یم هچ  دندیسرپ : ترـضح  .درک  هداعا  ار  اعد  وا  .ناوخب  ار  اعد  نآ  هرابود  دندومرف : ترـضح  .دنا  هدش  دراو  نم  رب  هک  منیب  یم  ار 
نم هب  اهدیفس  منیب و  یمن  ار  اهنآ  رگید  دنتفر و  اه  هایس  دندش و  دراو  دیفس  ود  دندش و  رود  نم  زا  هایس  ود  نآ  درک : ضرع  ینیب ؟

.تفر (1)7. ایند  زا  عقوم  نیمه  رد  .دنریگ  یم  ارم  ناج  نآلا  .دندش  کیدزن 
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هک درک  یمن  رّوصت  هانگ  نآ  بحاص  اـسب  هچ  دـش و  نتفر  اـیند  زا  ناـمیا  اـب  عناـم  گرم  تقو  رد  هک  یهاـنگ  زا  دوب  يا  هنومن  نیا 
چیه نمؤم  ناسنا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  رثا  مه  تسا  نکمم  مه  رگید  ناهانگ  .ددرگ  شریگناـبیرگ  ناـمز  نآ  رد  شرداـم  یتیاـضران 

.درامش یمن  کچوک  کبس و  ار  یهانگ 

نامیا قیمعت  رد  عرو  ریثأت 

: دومرف هک  دوش  یم  نشور  ام  يارب  یفعُج  دیزی  نبرباج  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رادشه  ّتیمها  اجنیا 

.ِعَرَولا (1) ِلَمَعلِاب َو  ّاِلا  اُنتَیالِو  َلاُنت  ام  .ٌّوُدَع  اَنل  َوُهَف  ًایِصاع ، ِهِّلل  َناک  نَم  .ٌِّیلَو َو  اَنل  َوُهَف  ًاعیطُم ، ِهِّلل  َناک  نَم 

تسد هب  عرو  لمع  اب  زج  ام  تیالو  .تسام  نمـشد  دنکب ، ار  ادخ  ینامرفان  سک  ره  .تسام و  رادتـسود  دشاب ، ادخ  عیطم  سک  ره 
.دیآ یمن 

لها هک : تسا  نیا  نآ  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروـم  تسا  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  بوـلطم  هک  یّلک  هدـعاق  لـصا و  کـی  اـجنیا 
.دنا هدرک  یفّرعم  دوخ  نارادتسود  تمالع  هناشن و  ناونع  هب  ار  رما  نیمه  ناشیا  .دنشاب  نید  تاروتسد  هب  لمع  لها  دیاب  تیالو 

هب هّجوت  اب  دوخ  تالاح  رثکا  رد  هک  تسا  یـسک  دارم  هکلب  تسین ، دـنکن  تیـصعم  هاگ  چـیه  هک  یـسک  اجنیا  رد  عیطم »  » زا روظنم 
دنکن يراک  دوشن و  ادـج  ناشیا  ناوریپ  فص  زا  هک  دـنک  یم  یعـس  تساهنآ و  نیمارف  هب  لمع  لها  شنایاوشیپ ، تیـالو  ّتبحم و 

، هدش نامیشپ  يروف  دزغلب ، مه  رگا  تسا و  عرش  تاروتسد  زا  تعاط  رب  شیانب  يدرف  نینچ  .دروخب  وا  هب  ناشیا  نانمـشد  گنر  هک 
.دزادرپ یم  شهابتشا  ناربج  هب  دنک و  یم  شنزرس  ار  دوخ 

نمشد ًاعطق  یـصخش  نینچ  دنزب ، تسد  وا  ینامرفان  هب  ادخ ، اب  ینمـشد  دانع و  يور  زا  هک  دشاب  یـسک  رگا  یـصاع »  » زا روظنم  اّما 
بطاخم هک  ثیدح  نیا  رد  یصاع »  » يارب ییانعم  نینچ  یلو  .تسه  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نمـشد  ادخ ، نمـشد  .تسادخ و 

.3، دسر یم  رظن  هب  دیعب  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  عّیشت و  نایعّدم  نآ 

268 ص :
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اب هدروخ و  بیرف  هّتبلا  یلو  دنک  یمن  هانگ  ادخ  ار  تفلاخم  دـصق  نایغط و  يور  زا  هک  تسا  يراکهانگ  نامه  نآ  زا  دارم  ًارهاظ  و 
شلمع تهج  زا  یصخش  نینچ  .تسا  هداد  رارق  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  نانمـشد  فص  رد  ار  دوخ  هدش  بکترم  هک  یهانگ 

.تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  نافلاخم و  نآ  زا  هک  هدرک  يراک  نوچ  تسا ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد 

ناشیاهسابل گنر  اب  اهنیا  زا  کی  ره  هک  دوش  لیکشت  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  نارادفرط و  زا  یعامتجا  رگا  لاثم : ناونع  هب 
ود ره  زا  یـسکع  هظحل  نامه  رد  رگا  هدرک و  نت  هب  ار  نافلاخم  سابل  دوخ ، تیـصعم  اب  راکهانگ ، صخـش  نیا  دنوش ، یم  هتخانش 
ایند زا  ار  وا  لاح  نامه  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  گرزب  رایسب  رطخ  .ددرگ و  یم  بوسحم  نافلاخم  ءزج  مه  وا  دوش ، هتفرگ  هورگ 

زا دـیاب  سپ  .دـهد  رارق  ادعـس  هگرج  رد  ار  دوخ  تسا  هتـسناوتن  هدوب و  ایقـشا  هلمج  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تروص  نیا  رد  هک  دربب 
.درب هرهب  مالّسلا  مهیلع  همئا  ياهییامنهار  زا  تساوخ و  کمک  ادخ 

هب ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ناوت  یم  عرو ، تیاعر  لمع و  هب  نتـشاد  مامتها  اب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  رخآ  هلمج  زا 
اّما تیالو  لصا  تفگ  ناوتن  رگا  هک -  دزاـس  یم  نشور  اـّلا )...  لاـُنت ..  اـم   ) دراد دوجو  تراـبع  نیا  رد  هک  يرـصح  .دروآ  تسد 
رد دـشاب و  ّرقتـسم  شنامیا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  .دـیآ  یمن  تسد  هب  لمع  هب  نداد  تیمها  عرو و  نودـب  نآ  زا  یتاجرد  لقاال - 
هب ات  دزاس  يوق  مکحتـسم و  دوخ  بلق  رد  ار  نامیا  ياه  هیاپ  عرو  قیرط  زا  دیاب  دشابن ، شنامیا  نتفر  تسد  زا  نارگن  گرم  ماگنه 

.دورن تسد  زا  يدیدهت  نیرتکچوک 

يریخ هب  تبقاع  هار 

: تسا نیا  دندومرف  موقرم  یبتک  تروص  هب  ار  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تاشرافس  هلمج  زا 

ِهِملِِحب َّرَتغَت  نَا  ِِهیـصاعَم َو  یف  ُهَءامعَن  َلُذبَت  نَا  ُهَّقَح  ِهِّلل  مِّظَعَف  ِلامعَالا ، ِلَضفَا  یف  َتنَا  َضَبُقت َو  یّتَح  َکَلَمَع  ٍریَِخب  َمَتُخی  نَا  َتدرَا  نِا 
ََکل امَّنِا  ًابِذاک  وَا  َناک  ًاقِداص  َکیَلَع  َسَیل  َُّمث  .انَتَّدَوَم  ُلِحَتنَی  وَا  انُرُکذَی  ُُهتدَجَو  نَم  َّلُک  مِرکَا  َکنَع َو 

269 ص :

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


.ُُهبذِک (1) ِهیَلَع  َکُِّیبَن َو 

نیا زا  رتگرزب  ار  دـنوادخ  ّقح  سپ  يورب ، ایند  زا  اهراک  نیرتهب  ماجنا  لاح  رد  هکنیا  ات  دوش  ریخ  هب  متخ  تلاـمعا  یهاوخ  یم  رگا 
ام سک  ره  يوشن و  رورغم  دوخ  هب  تبـسن  دنوادخ  يرابدرب  زا  ینک و  فرـص  وا  یـصاعم  ماجنا  ریـسم  رد  ار  وا  ياهتمعن  هک  نادـب 

وگغورد ای  وگتـسار  لوؤسم  وت  .رادب  یمارگ  دـیامن  یم  ّتبحم  راهظا  ام  هب  ای  دـنک  یم  دای  یبوخ ) هب   ) ار ( مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  )
.دسر یم  شدوخ  هب  وا  ندوب  وگغورد  ررض  يرب و  یم  هدیاف  دوخ  ریخ )  ) ّتین زا  وت  .یتسین  وا  ندوب 

.دننامب ناما  رد  ءوس  تبقاع  زا  ات  دندرگ  مزتلم  اهنآ  هب  دیاب  نایعیش  هک  تسا  عرو  قیداصم  زا  یضعب  تاشرافس  نیا 

عرو تیاعر  رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  دیدش  دیکأت 

لها یسک  رگا  هک  دنا  هدومرف  یهاگ  .دنا  هتشاد  يدایز  تیساّسح  دوخ ، ناتسود  بناج  زا  عرو  تیاعر  هب  تبسن  مالّسلا  مهیلع  همئا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنناد  یمن  نمؤم  ار  وا  ًالصا  دشابن ، عرو 

اوُدِّبَک ُهللا َو  ُمُکُمَحرَی  ِِهب  اُونَّیَزَتَف  .َعَرَولا  ِِهتَداِرا  انِرمَا َو  ِعابّتا  ِنِم  َّنِا  الَا َو  .ًادیُرم  ًاِعبَّتُم  انِرمَا  ِعیمَِجل  َنوُکَی  یّتَح  ًانِمُؤم  َلُجَّرلا  ُّدـُعَن  ّانِا ال 
.ُهللا (2) ُمُکُشَعنَی  ِِهب ]  ] انَءادعَا

زا یکی  هک  دیـشاب  هاگآ  .دـشاب  هتـشاد  ار  شماجنا  هدارا  دـنک و  يوریپ  اـم  رما  همه  زا  هکنآ  رگم  میرامـش  یمن  نمؤم  ار  یـسک  اـم 
دهد رارق  تمحر  دروم  ار  امش  دنوادخ  ات  دیهد  تنیز  نآ  هب  ار  دوخ  سپ  .دشاب  یم  عرو  نآ ، ماجنا  هدارا  ام و  رما  زا  يوریپ  دراوم 

.دهد رارق  دنلبرس  هدنز و  ار  امش  دنوادخ  ات  دیراذگب ، انگنت  رد  ار  اهنآ  دیریگب و  تخس  ام  نانمشد  رب  نآ  اب  و 

.دننادرگ بوکنم  راوخ و  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دنورب و  ناشیا  نانمـشد  اب  گنج  هب  عرو  حالـس  اب  دیاب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نایعیش 
.3 نابز دنشاب ، هتشادن  عرو  تیالو  لها  رگا 
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هب تروص  نآ  رد  .دوش  یم  زاـب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  رب  یتح  ناـشیا و  رب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نانمـشد  ییوج  بیع  ضارتـعا و 
مهیلع همئا  ّتیمولظم.دنریگ  یم  رارق  یهّجوت  مک  يرهم و  یب  دروم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  نانمؤم ، تشز  لامعا  رطاخ 
مدرم از  امـش  رطاخ  هب  دنک : یم  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ینانِک » حابـصلاوبا   » مان هب  صخـش  هک  دسر  یم  اجنآ  هب  مالّـسلا 

یم دوجو  هب  یفالتخا  يرگید  ام و  نایم  دیوگ : یم  ینیب !؟ یم  هچ  نم  رطاخ  هب  مدرم  زا  رگم  دندومرف : ترـضح  مینیب !؟ یم  اه  هچ 
.يرآ دیوگ : یم  دننک !؟ یم  شنزرس  نم  ببس  هب  ار  امـش  مدرم  ینعی  دندومرف : ترـضح  ثیبخ ! يرفعج  دیوگ  یم  نم  هب  وا  دیآ ،

: دنیامرف یم  خساپ  رد  ترضح 

.یباحصَا (1) ِءالُؤهَف  .َُهباَوث  اجَر  ِهِِقلاِخل َو  َلِمَع  ُهُعَرَو َو  َّدَتشا  ِنَم  یباحصَا  امَّنِا  مُکنِم ! ًارَفعَج  ُعَبَّتَی  نَم  ِهللا  َّلَقَا َو  ام 

دیدـش عرو  لها  هک  دنتـسه  نم  باحـصا  یناسک  اهنت  دـننک ! یم  ار  رفعج  يوریپ  هک  امـش  زا  یناسک  دنتـسه  مک  هچ  ادـخ  هب  مسق 
.دنشاب یم  نم  باحصا  اهنیا  .دنشاب  هتشاد  وا  شاداپ  هب  دیما  دننک و  لمع  شیوخ  قلاخ  يارب  دنشاب و 

.ناشیا نتشادن  دیدش  عرو  مییوگب  رتهب  ای  هعیش  نتشادن  عرو  هجیتن  تسا  نیا  يرآ ؛

شناتسود هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مایپ 

یظفاحادـخ يارب  هَمَثیَخ »  » یتـقو .میرب  یم  ناـیاپ  هب  دوخ ، نارادتـسود  همه  يارب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یماـیپ  اـب  ار  ثحب  نیا 
: دنیامرف یم  نینچ  ناشیا  دسر ، یم  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ 

نَا َو  مِهِفیعَض ، یلَع  مهُّیِوَق  مِهِریقَف َو  یلَع  مُهُِّینَغ  َدوُعَی  نَا  َو  ِمیظَعلا ، ِهللا  يَوقَِتب  مِهِـصوَا  .َمالَّسلا َو  اَنیلاوَم  نِم  يرَت  نَم  ِغلبَا  ُهَمَثیَخ ، ای 
.انَرمَا ایحَا  ًادبَع  ُهللا  َمِحَر  .انِرمَِال َو  ًهایَح  ًاضَعب  مُهُضَعب  اّیُِقل  َّنِاَف  .مِِهتُوُیب  یف  اوَقالَتَی  نَا  َو  ِیَم ، مِِهتّ َهَزانِج  مُهُّیَح  َدَهشَی 

.6 اُولانَی َنل  مُهَّنَا  ٍلَمَِعب َو  ّاِلا  ًائیَش  ِهللا  َنِم  مُهنَع  ینُغن  ّانَا ال  انیلاوَم  ِغلبَا  ُهَمَثیَخ ، ای 
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.ِهِریَغ (1) یِلا  ُهََفلاخ  َُّمث  ًالدَع  َفَصَو  نَم  ِهَمایِقلا  َموَی  ًهَرسَح  ِساّنلا  َّدَشَا  َّنَا  َو  ِعَرَولّاب ، ّاِلا  انَتَیالِو 

اهنآ دنمتورث  هکنیا  هب  و  نک ، شرافس  گرزب  يادخ  ياوقت  هب  ار  اهنآ  .ناسرب و  مالس  يدید  ار  ام  ناتـسود  زا  سک  ره  همثیخ ، يا 
هناخ رد  هکنیا  و  دوش ، رضاح  ناش  هدرم  هزانج  عیشت )  ) يارب اهنآ  هدنز  دیامن و  یگدیسر  اهنآ  فیعض  هب  ناشدنمناوت  ناشریقف و  هب 

هک ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  .تسام  رما  ندش  هدنز  ثعاب  رگیدکی  اب  اهنآ  رادید  اریز  .دـنورب  مه  تاقالم  هب  رگیدـکی  ياه 
.درادب هدنز  ار  ام  رما 

هلیـسو هب  زج  مه  ار  اهنآ  مینک و  یمن  زاین  یب  لمع  هلیـسو  هب  زج  ادـخ  فرط  زا  ار  اهنآ  ام  هک  هدـب  ماغیپ  اـم  ناتـسود  هب  همثیخ ، يا 
نآ فالخرب  اّما  دنا  هدوتـس  ار  یتلادع  هک  دـنروخ  یم  یناسک  تمایق  زور  رد  ار  ترـسح  نیرتشیب  .دنـسر و  یمن  ام  تیالو  هب  عرو 

.دنا هدرک  لمع 

ربخ مه  زا  دنشاب و  رگیدکی  رکف  هب  دیاب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  ًالّوا : هک : تسا  نیا  ثیدح  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  مایپ 
دیاب مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  زا  تظفاحم  يرادساپ و  يارب  هک  دـننادب  ًایناث : .دـننک و  یگدیـسر  مه  درد  هب  دنـشاب و  هتـشاد 

.دننک تیاعر  ار  عرو 

بلق لمع  لّوا  هجرد  رد  لمع  زا  روظنم.مینک  یمن  زاین  یب  لمع  هلیسو  هب  زج  ادخ  فرط  زا  ار  دوخ  ناتسود  ام  دنا : هدومرف  هکنیا  و 
یجراخ لمع  ره  شزرا  هک  تسا  ناشیا  تیالو  هب  ندش  میلست  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم  نامه  هک  تسا 

.دنوش هتفرگ  يّدج  دیاب  هک  تسا  عرش  تاروتسد  دعب  هبترم  رد  و  ددرگ ، یمرب  بلق  لمع  نیا  هب  مه 

تفرعم و ددرگ ، یم  ترخآ  رد  ناـسنا  تاـجن  ثعاـب  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  نید  لـصا  هچنآ  هک  دـش  صّخـشم  عوـمجم  رد  سپ 
هظحل ات  نامیا  تنایص  ظفح و  رطاخ  هب  .دورب و  ایند  زا  داقتعا  نیا  اب  ناسنا  هک  یطرش  هب  دشاب ، یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 

.2 .تسا ریذپان  بانتجا  يرورض و  عرو ، ّدح  رد  ملاک و  روط  هب  مالسا  تعیرش  یهلا و  دودح  تیاعر  گرم ،
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تیصعم تعاط و  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  هطبار 

هراشا

ّتبحم تّدش  رد  رما  نیا  یّلجت  تسین و  ناشیا  تیالو  لوبق  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  تفرعم  زج  يزیچ  نید »  » دش نشور  هک  لاح 
ناشیا و تاروتسد  زا  تعاطا  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیالو و  راثآ  هک  مینک  هّجوت  مه  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  تسا ، ناشیا  هب 

شربماـیپ هب  ادـخ  .تسا  رتلماـک  رتشیب و  ناـشیا  زا  يوریپ  ّتیعبت و  دـشاب ، رتـشیب  ّتبحم  هچ  ره  هک  يروط  هب  تسا ؛ ناـنآ  زا  ّتیعبت 
: دهد یم  روتسد  نینچ 

ح يوقتلا ، هعاطلا و  باب  رفکلا ، ناـمیالا و  باـتک  یفاک ج 2 ص 74 ، لوصا  (1) ُهللا .» ُمُکِببُحی  ینوُِعبَّتاَـف  َهللا  َنوُّبُِحت  ُمتنُک  نِا  لـُق  »
(2).3

.دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک ، يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ :) يا   ) وگب

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  نیاربانب ، .تسین  ادخ  هب  تبـسن  ّتبحم  یتسود و  زا  ادج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نتـشاد  تسود 
يوریپ مالّـسلا  مهیلع  همئا  (3) و  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـیاب  دریگ ، رارق  یهلا  تیانع  هّجوت و  دروم  دـهاوخ  یم  رگا 

دناوت یمن  دراد ، ّتبحم  ناشیا  هب  هک  یسک  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ادخ و  ضوغبم  ًاعطق  ناهانگ  .دنک 
اج نیمه  زا  دوب ، توافت  یب  ناشیا  نیمارف  ماجنا  هب  تبسن  یسک  رگا  نیاربانب  .دشاب  یلابُا  توافت و ال  یب  اهنآ  تاروتسد  هب  لمعرد 

: دنا هدومرف  ریبعت  نینچ  رباج  يارب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  تقیقح  نیا  .درادن  تقادص  اهنآ  ّتبحم  هب  تبسن  هک  دیمهف  ناوت  یم 

هیلع و هللا  یلـص  ِهللا  ُلوسَرَف  ِهللا ، َلوُسَر  ُّبَُحا  ّینِا  َلاق : وَلَف  ًالاّعَف !؟ َِکلذ  َعَم  ُنوُکَی  َُّمث ال  ُهّالَوَتَا  ًاِّیلَع َو  ُّبُِحا  َلوقَی : نَا  ِلُـجَّرلا  ُبسَح 
َسَیل .َهللاَدنِع  اِمل  اُولَمعا  َهللا َو  اوُقَّتاَف  .ًائیَش  ُهاِّیا  ُهُّبُح  ُهَعَفَن  ام  ِِهتَّنُِسب ، ُلَمعَی  ُهَتَریس َو ال  ُِعبَّتَی  َُّمث ال  مالّسلا ، هیلَع  ِیلَع  نِم  ٌریَخ  ملـس  هلآ و 

(3  ) .ِِهتَعاِطب مُُهلَمعَا  مُهاقتَا َو  ِهیَلَع ) مُهُمَرکَا  َو   ) َّلَجَوَّزَع ِهللا  َیِلا  ِدابِعلا  ُّبَحَا  .ٌَهباُرق  ٍدَحَا  َنَیب  َهللا َو  َنَیب 

.3 نآ تیالو  مراد و  تسود  ار  یلع  نم  هک  دنک  اعّدا  یسک  هک  تسا  یفاک  ایآ 
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لوسر هک  مراد -  تسود  ار  ادخ  لوسر  نم  دیوگب : رگا  سپ  دشابن !؟ لمع  لها  ییاعّدا  نینچ  دوجو  اب  اّما  مراد ، لوبق  ار  ترـضح 
لمع ناشیا  ّتنـس  هب  دـنکن و  يوریپ  ترـضح  نآ  هریـس  زا  اّما  تسا -  رتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

( تسا نینچ  هک  لاح   ) سپ درادن .  شلاح  هب  يا  هدیاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  وا  ياعّدا ) دروم   ) ّتبحم دـنکن ،
.تسین يدـنواشیوخ  سک  چـیه  ادـخ و  ناـیم  .دـینک  لـمع  تسادـخ ، دزن  هچنآ  هـب  ندیـسر  يارب  دیـشاب و  هتـشاد  ار  یهلا  ياوـقت 

رتشیب ار  یهلا  نیمارف  هک  دنتسه  یناسک  نآ  اهنآ و  نیرتاوقت  اب  وا ) دزن  اهنآ  نیرت  یمارگ  و   ) لجوّزع يادخ  دزن  ناگدنب  نیرتبوبحم 
.دننک یم  تعاطا  رتهب  و 

لمع اب  نامیا  مزالت 

ادج یحالطـصا  مالـسا  باسح  زا  ار  نامیا  باسح  دنا  هتـساوخ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  قوف ، ثیدح  ریظن  یثیداحا  رد  دیآ  یم  رظن  هب 
نینچ .دراد  يراثآ  ایند  رد  یهقف  ظاحل  زا  دوش و  یم  قّقحم  یبلق -  داقتعا  نودب  یّتح  و  نیتداهش -  نایب  اب  طقف  هک  یمالسا  دننک ؛

همه تسا  نکمم  نمؤم  ریغ  ناملـسم  .تسین  هارمه  نامیا  اب  ًاموزل  مالـسا  نیا  اذـل  درادـن و  يراـک  ناـسنا  لـمع  بلق و  هب  یمالـسا 
، تسا بلق  راک  نامیا  نوچ  .دشاب  نینچ  دناوت  یمن  نامیا  اب  درف  کی  یلو  دشاب ، تسا  هدرک  رارقا  نابز  هب  هچنآ  فالخرب  شلامعا 

دعب دیوگب و  نابز  هب  ار  يزیچ  تسا  نکمم  ناملسم  .دشاب  هتشاد  دناوت  یمن  یلایخ  یب  یتوافت و  یب  تلاح  لامعا ، هب  تبسن  نمؤم 
اّما دـشاب ! مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتـشک  راک ، نآ  هک  دـنچ  ره  دـهد ؛ ماجنا  تساوخ  هک  يراـکره 

تسود ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نم  دیوگب -  طقف  يرآ  دیوگب -  صخـش  هک  تسین  نینچ  نامیا 
يور زا  تسا  نکمم  هک  تسین  نیتداهـش  نتفگ  دننام  تسا و  یبلق  رما  کی  ّتبحم  .دهد  ماجنا  تساوخ  هک  يراک  ره  دـعب  مراد و 

رد هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هتـشاد  تّوق  ناسنا  رد  دنچره  یبلق  رما  نیا  .درک و  رهاظت  ناوت  یمن  ّتبحم  لصا  رد  .دشاب  رهاظت  قافن و 
.تسا ّرثؤم  نید  نایاوشیپ  زا  وا  يربنامرف  تعاط و 

مینک یم  هدافتسا  نینچ  دنا  هدومرف  لوقعلا  هآرم  رد  نآ  حرش  رد  هللا  همحر  یسلجم  همّالع  هچنآ  هب  هّجوت  اب  قوف  ثیدح  زا  نیاربانب 
یهاتوک ناشیا  هریس  ّتنس و  هب  تبسن  لمع  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم  هب  یمرگلد  لاکّتا و  رطاخ  هب  رگا  تیالو  لها  هک :
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  ّتبحم  رب  مه  ام  هک  دننک  جاجتحا  نینچ  اهنآ  اب  دنناوت  یم  تیالو ) نارکنم   ) نافلاخم تقو  نآ  دننک ،
یلع زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  میرادن و  يراک  ناشیا  هریس  ّتنـس و  هب  رگید  هدرک و  دامتعا  لاکّتا و  ملـس  هلآ و  و 

ّتبحم نتشاد  اب  مه  ام  دش ، دنمتداعس  ناوت  یم  لمع  نودب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتبحم  نتـشاد  اب  رگا  سپ  تسا ، رتهب  مالّـسلا  هیلع 
نایعیـش تروص  نیا  رد  .میـسرب و  تداعـس  هب  میناوت  یم  مینک ، تعاطا  ناشیا  زا  هکنآ  نودـب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دنهدب دنناوت  یمن  نافلاخم  هب  یباوج 

ّتبحم هنرگ  و  تسین ، ضحم  ياعّدا  کی  زا  شیب  نافلاخم ، فرط  زا  ینخـس  نینچ  تسادـیپ ، ثیدـح  نتم  زا  هک  هنوگ  نامه  هّتبلا 
هیآ رد  نآرق  حیرص  ّصن  قبط  دشاب و  یمن  ادج  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  ّتبحم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناج  سفن و  مالّسلا  هیلع  یلع  سّدقم  دوجو  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لمع  همیمـض  هب  هلهابم 
ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دراد  تسود  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ًاتقیقح  یـسک  نیاربانب  هدش و  هدرمـش  ملـس  هلآ و 
مه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ّتبحم  ياعّدا  رد  هک  میمهف  یم  تشادن ، تسود  ار  ناشیا  رگا  دشاب و  هتـشاد  تسود  مه 

.تسین وگتسار 

اب دننک و  یهاتوک  عرـش  ماکحا  نید و  تاروتـسد  هب  ندرک  لمع  رد  دنناوت  یمن  هک  دـننادب  دـیاب  عّیـشت  نایعّدـم  یّلک  روط  هب  سپ 
رد مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  بطاخم  .دنشاب  هتشادن  شیوخ  یعرـش  فیاظو  هب  لمع  رد  يدّیقت  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  ّتبحم  رب  لاکّتا 

: دنا هدومرف  نینچ  نآ  يادتبا  رد  ترضح  .دنتسه  عّیشت  نایعّدم  هدش  تیاور  رباج  لوق  زا  هک  یثیدح 

ُِرباج ای  َنُوفَرُعی -  اُوناک  ام  ُهَعاطَا َو  َهللا َو  یَقَّتا  ِنَم  ّاِلا  اُنتَعیـش  ام  ِهللاَوَف  ِتیَبلا !؟ َلهَا  ِبُِحب  انّ َلوُقَی  نَا  َعُّیَـشَتلا  ُلِحَتنَی  نَم  یفَتکَیَا  ُِرباج ، ای 
ِهَنَکـسَملا ِلهَا  ِءارَقُفلا َو  َنِم  ِناریجِلل  ِدُهاعَّتلا  ِنیَِدلاولِاب َو  ِِّربلا  ِهالَّصلا َو  ِموَّصلا َو  ِهللا َو  ِرکِذ  ِهَرثَک  ِهَنامَالا َو  ِعُّشَخَّتلا َو  ِعُضاوَّتلِاب َو  ّاِلا  - 

.ِءایشَالا ِیف  مِهِِرئاشَع  َءانَُما  اُوناک  ٍریَخ َو  نِم  ّاِلا  ِساّنلا  ِنَع  ِنُسلَالا  ِّفَک  ِنآرُقلا َو  ِهَوالَت  ِثیدَحلا َو  ِقدِص  ِماتیالا َو  َنیمِراغلا َو  َو 

نآ رگم  تسین  ام  هعیش  دنگوس  ادخ  هب  دنز !؟ مَد  تیب  لها  ام  ّتبحم  زا  هک  تسا  یفاک  دراد ، عّیشت  ياعّدا  هک  یـسک  ایآ  رباج ، يا 
نیا اب  زج  دندش  یمن  هتخانش  هتشذگ ) رد   ) ام نایعیش  رباج ، يا  .دنک  تعاطا  وا  زا  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  هک 
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ریقف و ناگیاسمه  تاـعارم  رداـم ، ردـپ و  هب  یکین  زاـمن ، هزور ، ادـخ ، زا  ندرک  داـی  رایـسب  يرادـتناما ، عوشخ ، عضاوت ، اـهیگژیو :
( نایعیـش  ) و یکین ، هب  زج  مدرم  زا  نابز  نتـشادزاب  نآرق و  توالت  راـتفگ و  یتسار  اـهمیتی و  ناراد و  ضرق  هب  یگدیـسر  هراـچیب و 

.دندوب دوخ  هریشع  موق و  رادتناما 

نیا هب  اـشناوریپ  هک  دـنراد  تـسود  دـنراد و  راـظتنا  تیـالو  لـها  زا  مالّـسلا  مـهیلع  ناـماما  هـک  تـسا  يروـما  اـهنیا  لاـثما  اـهنیا و 
.دنوش هتخانش  تاّیصوصخ 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  ندوب  تاریخ  عبنم 

رد .دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیـالو و  راـبرپ  تخرد  ياـه  هخاـش  کـین ، لاـمعا  هک  تفگ  ناوت  یم  یّلک  روط  هب 
لها ار  دوخ  هک  یـسک  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ینمـشد  هناشن  تیالو و  راکنا  اب  بسانتم  تشز  لاـمعا  یـصاعم و  لـباقم ،
نیا مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  کّسمتم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  اب  ینمـشد  تخرد  ياه  هخاش  هب  لمعرد ، دـیابن  دـناد ، یم  تیالو 

: دنا هدومرف  نایب  نینچ  ار  تقیقح 

ِریقَفلا َو ُهَمحَر  ِءیـسُملا َو  ِنَع  ُوفَعلا  ُظیَغلا َو  ُمظَک  ُمایِّصلا َو  ُهالَّصلا َو  ُدیحوَّتلا َو  ِِّربلا  َنِمَف  .ٍِّرب  َُّلُک  انِعوُُرف  نِم  .ٍریَخ َو  ِّلُک  ُلصَا  ُنَحن 
.ِِهلهَِال ِلضَفلِاب  ِرارقِالا  ِراجلا َو  ُدُّهَعَت 

ِمیتَیلا ِلام  ُلکَا  ابِّرلا َو  ُلکَا  ُهَعیطَقلا َو  ُهَمیمَّنلا َو  ُلُخبلا َو  ُبِذَکلا َو  ُمُهنِمَف  .ٍهَشِحاف  ٍحیبَق َو  ُّلُک  مِهِعوُُرف  نِم  .ٍّرَش َو  ِّلُک  ُلصَا  انُّوُدَع  َو 
.ِحیبَقلا َنِم  َِکلذ  َقَفاو  ام  ُّلُک  ُهَقِرَّسلا َو  انِّزلا َو  َنََطب َو  ام  اهنِم َو  َرَهَظ  ام  ِشِحاوَفلا  ُبوُکُر  َهللا َو  َرَمَا  یتَّلا  ِدوُدُـحلا  يِّدَـعَت  ِهِّقَح َو  ِریَِغب 

.انِریَغ (1) ِعوُرُِفب  ٌقِّلَعَتُم  َوُه  انَعَم َو  ُهَّنَا  َمَعَز  نَم  َبَذَکَف 

، مشخ ندربورف  هزور ، زامن ، دـیحوت ، تسا : اهیکین  هلمج  زا  .تسام  تخرد )  ) ياه هخاش  زا  یکین  ره  .میتسه و  یبوخ  ره  هشیر  اـم 
.دراد ار  نآ  یگتسیاش  هک  نآ  يرترب  هب  فارتعا  هیاسمه و  لاح  تیاعر  ریقف ، هب  مّحرت  راکاطخ ، زا  تشذگ 

.6 ياه هخاش  زا  دنسپان  تشز و  راک  ره  .دنتسه و  يدب  ره  هشیر  ام  نانمشد  و 
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هدش اهنآ  اب  دنویپ  هب  شرافـس  هک  یناسک  اب   ) طابترا عطق  ینیچ ، نخـس  لخب ، غورد ، زا : دنترابع  اه  هخاش  نیا  .تساهنآ  تخرد ) )
روط هب  هچ  اهیتشز ، باکترا  هدومرف ، رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  يدودـح  زا  زواجت  میتی ، لام  ندروخ  هناراکمتـس  يراوخاـبر ، تسا ،)
یم ام  اب  ار  دوخ  هک  نآ  تسا ) نینچ  هک  لاح   ) سپ .لیبق  نیا  زا  یتشز  راک  ره  يدزد و  يراکانز ، ناهنپ ، تروص  هب  هچ  راکشآ و 

.دیوگ یم  غورد  تسا ، هدیبسچ  ام  ریغ  ياه  هخاش  هب  اّما  دناد 

رارق رگا  .دننک  ادج  دوخ  نانمشد  فص  زا  ار  تیالو  هب  نادقتعم  فص  دنهاوخ  یم  فیرش  ثیدح  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
هناشن مچرپ و  ام ، نایاوشیپ  رظن  زا  هچنآ  رگید ، فرط  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  دنتـسیاب و  فرط  کی  تیالو  لها  دشاب 

یصاعم و تسا ، ناشیا  نافلاخم  يولبات  مچرپ و  هچنآ  و  دشاب ، یم  هتـسیاش  کین و  ياهراک  تاعاط و  نامه  تسا ، ناشیا  ناتـسود 
تکرب هب  هدـش و  یـشان  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  داشرا  تیادـه و  زا  لصا  رد  هک  یبوخ  راک  ره  نیارباـنب  .دـشاب  یم  تشز  لاـمعا 
تقیقح رد  ددرگ ، یتیـصعم  بکترم  ناشیا  نارادتـسود  زا  یکی  رگا  .تسا و  ناشیا  ناتـسود  فِّرعُم  هدمآ ، تسد  هب  ناشیا  تیالو 

ات يدرف  نینچ  هّتبلا  .تسا  هداد  رارق  نافلاخم  فص  رد  هتـساوخان  ار  دوخ  هدرک و  نت  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  ساـبل 
ار نانمشد  گنر  دوخ  تشز  ياهراک  اب  یلو  تسا ، نارادتسود  هورگ  ءزج  عقاو  رد  هدادن ، تسد  زا  ار  دوخ  تیالو  ّتبحم و  یتقو 

.ددرگرب تیالو  لها  فص  هب  دنک و  جراخ  یعونصم  لکش  نآ  زا  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  رافغتسا ، هبوت و  اب  دیاب  هتفرگ و  دوخ  هب 

! دیوشن رورغم 

دنشاب مه  لمع  لها  دیاب  تیالو  لها  هک  تسا  نیا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هیحان  زا  هدش  شرافس  یعیبط و  لاور  یّلک ، روط  هب  سپ 
تهج نیمه  هب  .دوش  رتهب  رتشیب و  مه  ناـشیا  نیمارف  زا  تعاـطا  دـیاب  دور ، یم  رتـالاب  دوش و  یم  رتـشیب  تیـالو  ّتبحم و  هچ  ره  و 

هداد زیهرپ  تّدش  هب  دنزروب ، یتسس  یـصاعم  زا  زیهرپ  تاعاط و  ماجنا  رد  ناشیا ، اب  دوخ  یتسود  رب  اکّتا  اب  هکنیا  زا  ار  ناشناتـسود 
: دنا

.ٌهَّجُح َو ِهللا  یَلَع  اَنل  .ٌَهبارَق َو ال  ِهللا  َنَیب  انَنَیب َو  .ٌهَءاَرب َو ال  ِهللا  َنِم  انَعَم  ام  ِهللا  َو 
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ال مُکَحیَو ! ُتَیالُو  .انَ ُهعَفنَت  َمل  ِهِّلل ، ًایِـصاع  مُکنِم  َناک  نَم  .اـُنتَیالِو َو  ُهُعَفنَت  ِهِّلل ، ًاـعیطُم  مُکنِم  َناـک  نَمَف  .ِهَعاّـطلِاب  اـِّلا  ِهللا  یِلا  ُبَّرَُقن  ـال 
(1) اوُّرَتغَت ! ال  مُکَحیَو ! اوُّرَتغَت !

ادـخ رب  ام  .تسین و  يدـنواشیوخ  ادـخ  اب  اـم  نیب  .تسین و  ندـش  هئربت  یـصالخ و  ِتارب )  ) ادـخ فرط  زا  اـم  هارمه  ادـخ ، هب  مسق 
شیارب ام  تیالو  دشاب ، ادخ  عیطم  هک  امـش  زا  کی  ره  سپ  .میوش  یمن  ادخ  هاگرد  بّرقم  تاعاط ، ماجنا  اب  زج  .میرادـن و  یتّجح 

! امـش رب  ياو  دیوشن ! هتفیرف  امـش ! رب  ياو  .درادن  شلاح  هب  يا  هدیاف  ام  تیالو  دـشاب ، تیـصعم  لها  امـش  زا  هک  ره  .دراد و  هدـیاف 
! دیوشن هتفیرف 

هرامه دوخ  اب  يزیچ  نینچ  ام  دنا  هدومرف  هکنیا  .تسا و  یهلا  باذع  شتآ و  زا  هئربت  یـصالخ و  ثیدـح ، نیا  رد  هَءارب »  » زا روظنم 
ره رگید  هدروآ و  تسد  هب  ار  ادخ  باذع  زا  هئربت  مکح  ام ، ّتبحم  تیالو و  لوبق  ضحم  هب  هک  دنکن  نامگ  یـسک  ینعی  میرادـن ،
مه شرطاخ  دـنکب و  ار  اـم  یناـمرفان  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  تسود  هنوگ  ره  دوش و  بکترم  دـناوت  یم  دـهاوخب  هک  ار  یتیـصعم 
زا نداد  زیهرپ  يارب  .دوش  یمن  یهلا  باذـع  راـتفرگ  هاـگ  چـیه  هتخیرگ و  دـنوادخ  رهق  شتآ  زا  تروـص  ره  رد  هک  دـشاب  هدوـسآ 

تیـصعم و باکترا  ریـسم  رد  رگا  .تسا و  دیفم  شیارب  ام  تیالو  دشاب ، ادخ  تعاطا  ریـسم  رد  رگا  هک  دنا  هدومرف  یفارحنا ، نینچ 
.ددرگ رورغم  هتفیرف و  دیابن  نیاربانب  .درادن و  شلاح  هب  يدوس  ام  تیالو  دشاب ، ادخ  اب  ینمشد 

هانگ زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  یگدنرادزاب 

، تسا دـنمدوس  صخـش  يارب  هنوگچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیـالو و  هکنیا  بلطم و  حیـضوت  يارب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
یم هّجوت  همّدقم  ناونع  هب  .میهد  یم  حیـضوت  يردـق  یـصاعم  زا  زیهرپ  تاعاط و  ماجنا  اب  ار  ّتبحم  تیالو و  نایم  ینادـجو  هطبار 

: هکنیا هب  میهد 

هک یفلتخم  دارفا  هن  .دوش  داـیز  اـی  مک  تسا  نکمم  فـلتخم ، روـما  هب  تبـسن  فـلتخم و  دارفا  رد  دراد و  فعـض  تّدـش و  ّتبحم 
.م دنراد ، ّتبحم  يزیچ  هب  تبسن 
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فرط زا  .تسا  ّریغتیال  تباث و  رما ، کـی  هب  تبـسن  شتّبحم  صاـخ  درف  کـی  هن  دنتـسه و  رادروخرب  ّتبحم  هجرد  کـی  زا  یگمه 
.دشابن راثآ  نآ  ياراد  اسب  هچ  نآ  رت  نییاپ  تاجرد  هک  تسا  يراثآ  أشنم  ّتبحم  زا  هجرد  ره  رگید 

دیدش شتّبحم  رگا  .تسین  توافت  یب  وا  ضغب  ّبح و  هب  تبـسن  هزادنا  نامه  هب  دراد ، یم  تسود  ار  یـسک  هک  يا  هزادنا  هب  ناسنا 
.دنک یمن  مه  ار  نآ  ماجنا  رکف  یّتح  دوش و  یمن  دزاس  یم  رطاخ  هدرزآ  ار  شبوبحم  هک  يزیچ  بکترم  زگره  دشاب ،

لد رد  شتّبحم  هلعـش  ناشیا  رکذ  سلجم  رد  یـصخش  نینچ  یتقو  .دـیریگب  رظن  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  کی  لاح 
هب يرـضاح  ایآ  هک : دنـسرپب  وا  زا  رگا  لاح  نامه  رد  دـبای ، یم  ناشیا  رادتـسود  رگید  تقو  ره  زا  شیب  ار  دوخ  دـشک و  یم  هناـبز 

دوخ دوجو ، همه  اب  تاظحل  نآ  رد  نوچ  ارچ ؟ .ریخ  دهد : یم  خساپ  لد  میمـص  زا  يدرگرب ؟ يدـش  یم  بکترم  ًالبق  هک  یناهانگ 
رکف ًالـصا  ناراوگرزب  نآ  هب  ّتبحم  تّدـش  رطاـخ  هب  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ضوـغبم  هک  دـبای  یم  يزیچ  ره  زا  رّفنتم  ار 
لابند زگره  دـنامب ، یقاـب  وا  رد  لاـح  ناـمه  سلجم ، نآ  ندـش  يرپس  زا  سپ  رگا  .دـنک  یمن  مه  ار  دوخ  هتـشذگ  ناـهانگ  ماـجنا 

.ددرگ یم  فیعض  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تّدش  ناشیا  هب  ّتبحم  تسین و  نینچ  ًابلاغ  یلو  تفر ؛ دهاوخن  تیصعم 

تهج نیا  زا  .دراد  ار  ناهانگ  ماجنا  زا  یگدـنرادزاب  ّتیـصاخ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ّتبحم  هک  مینک  یم  قیدـصت  ًانادـجو  سپ 
رد راک  هبوت  ناسنا  .تسا  ّبترتم  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  رب  دوش ، یم  ّبترتم  ناـسنا  رد  هبوت »  » لاـح رب  هک  يرثا  ناـمه 

تفگ ناوت  یمن  هدرک و  هبوت  ًاعقاو  تسا ، هتفرگ  تیصعم  كرت  هب  يّدج  میمـصت  هدش و  نامیـشپ  دوخ  هتـشذگ  زا  هک  یتاظحل  نآ 
عقاو رد  دـنزب و  تیـصعم  ماجنا  هب  تسد  هرابود  تسا  نکمم  لاح ، نآ  تشذـگ  زا  دـعب  هّتبلا  یلو  تسین ؛ وگتـسار  راک  نیا  رد  هک 
شا یتسود  رد  راکهانگ ، صخش  تفگ  ناوت  یمن  تسا و  روط  نیمه  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  .دنکـشب  ار  دوخ  هبوت 

تسین و ّتبحم  جوا  رد  ناسنا  هشیمه  یلو  دزاس ، یمن  هاـنگ  باـکترا  اـب  ّتبحم  يـالاب  هجرد  هلب ؛ .تسین  قداـص  ناـشیا  هب  تبـسن 
.دسرن رفص  هب  شتّبحم  یلو  دهدب  تسد  زا  ناشیا  هب  تبسن  ار  دوخ  ّتبحم  تّدش  هک  دراد  ناکما 

تدارا هّجوت و  لاح  ای  ینامیشپ  هبوت و  لاح  فعض  تّدش و  رد  توافت  نیاربانب ،
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رد نوچ  .دوش  یم  ناسنا  رد  هانگ  ماجنا  عنام  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  دیدش  هجرد  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم 
هدیـشک نآ  يوس  هب  دتفا و  توهـش  ماد  رد  هکنیا  زا  ار  صخـش  هک  تسا  يوق  ردق  نآ  ناشیا  يوس  هب  هبذج  شـشک و  تروص  نآ 

هک دوش  مک  ردق  نآ  تسا  نکمم  .دوش  یم  رت  فیعـض  مه  شرثا  نیا  دشاب ، رت  فیعـض  ّتبحم  ردـق  ره  اّما  .دـنک  یم  ظفح  دوش ،
 - یتّدم يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  اسب ، هچ  دارفا  یـضعب  رد  هکنآ  رتکانرطخ  نیا  زا  .دیامن  هبلغ  وا  رب  یناسفن  تاوهش 
هب تسد  تشاد و  دهاوخن  اورپ  یهانگ  چیه  ماجنا  زا  درف  نآ  یلاح  نینچ  رد  هک  دورب ، تسد  زا  یّلک  هب  ارذگ -  دودحم و  دنچ  ره 

.دنزب تسا  نکمم  یتیانج  ره 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رادتسود  فلتخم  تالاح 

تاجرد ياراد  ناوت  یم  ناشیا ، تیالو  ّتبحم و  اـب  هسیاـقم  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رادتـسود  یبلق  لاـح  یلک  روط  هب  سپ 
ياراد دوخ  یفیط  ره  هک  مینک  یم  يدـنب  هتـسد  فلتخم  فیط  ود  رد  ار  نآ  یلعف  ثحب  اب  بسانتم  اـم  هک  تسناد  يدّدـعتم  رایـسب 

: دشاب یم  تاجرد 

وا هدـش و  هدـنز  ناسنا  رد  مالّـسلا  مهیلع  شا  یمارگ  ترتع  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  هقالع  قشع و  هک  تسا  یتلاح  لّوا  فیط 
یّتح هکلب  دـنز ، یمن  تیـصعم  ماجنا  هب  تسد  اهنت  هن  تلاح  نیا  رد  .دـبای  یم  ناشیا  ّتبحم  هبذـج و  ریثأت  تحت  تّدـش  هب  ار  دوخ 

یم ینامیشپ  یگدنمرش و  ساسحا  تّدش  هب  زین  هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یناهانگ  نآ  هب  تبـسن  دنک و  یمن  مه  ار  نآ  ماجنا  رکف 
.دنک

زا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  دیدش  یبلق  لابقا  صخش  هدرک و  شکورف  ّتبحم  شتآ  نآ  هک  تسا  یتلاح  مود  فیط 
، هدش مک  وا  شـشک  تسا ؛ هدشن  هدیرب  اّما  هدش ، فیعـض  شا  یبلق  دنویپ  تسا ؛ هدشن  هناگیب  ناشیا  اب  لد  رد  اّما  تسا ، هداد  تسد 
رد دراد و  هگن  ار  دوخ  دناوتن  اسب  هچ  دریگ ، رارق  نآ  تاوهش  یناسفن و  ياهاوه  ریثأت  تحت  رگا  یسک  نینچ  .تسا  هتفرن  نیب  زا  اّما 

تاوهـش نآ  اـب  دـناوتب  رگا  هک  دراد  صخـش  بلق  رد  هدـنامیقاب  ّتبحم  نازیم  هب  یگتـسب  مه  نیا  هّتبلا  .دزغلب  هاـنگ  هطرو  هـب  هجیتـن 
.دنک یم  ظفح  شزغل  زا  ار  وا  دنک ، هلباقم  يربارب و  یناسفن 

یناسفن لایما  تاوهش و  بولغم  یتقو  ات  فیط ، نیا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود 
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تسا یبلق  لعف  کی  تیصعم » كرت  تعاط و  ماجنا  رب  نتشاد  اِنب   » .دراد ار  ناشیا  تاروتـسد  زا  تعاطا  رب  ياِنب  لقاّدح  تسا ، هدشن 
ماحنا هب  لعفلاب  ِتعاطا  .دراد  توافت  میماـن  یم  لـعفلاب » ِتیـصعم  اـی  تعاـطا   » ار نآ  هک  یـصاعم  تعاـط و  یجراـخ  قّقحت  اـب  هک 

یبلق یتلاح  نآ  هب  تیـصعم ، كرت  تعاط و  ماجنا  رب  نتـشاد  انب  یلو  .دوش  یم  هتفگ  تیـصعم  ماجنا  هب  لـعفلاب  تیـصعم  تعاـط و 
زا لبق  هلحرم  نیا  .دراد و  ار  شنایاوشیپ  تاروتسد  تعاطا  رب  میمصت  هکلب  درادن ، ینامرفان  رب  میمـصت  صخـش  هک  دوش  یم  قالطا 

.تسا یصاعم  تاعاط و  یجراخ  قّقحت 

مهیلع تیب  لها  هب  تبـسن  شتّبحم  یمک  اب  بسانتم  دـیآ ، شیپ  هاـنگ  يوس  هب  شـشک  بذـج و  هنیمز  يدرف  نینچ  يارب  رگا  لاـح 
هدرک زا  دوجو  همه  اب  دیآ و  شدوخ  هب  یمک  هلـصاف  هب  دیاش  هک  دنچ  ره  .دنزب  هانگ  هب  تسد  دوش و  بولغم  تسا  نکمم  مالّـسلا 
تسا هدیزغل  هانگ ، تاظحل  نآ  رد  لاح  ره  هب  یلو  دنک ، ساسحا  لجخ  هدنمرش و  شبوبحم  ربارب  رد  ار  دوخ  دوش و  نامیـشپ  دوخ 

.تسا هدرک  تلفغ  هدش و  جراخ  شنایاوشیپ  هب  ّتبحم  لاح  زا  و 

اب وا  دوخ  یلو  دوش ، یم  بوسحم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  اب  ینمشد  تیصعم و  یصخش  نینچ  هانگ  دنچ  ره  تلاح ، نیا  رد 
بکترم هک  ار  یتشز  لمع  نآ  اریز  .تسین  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نمـشد  درادن و  ادخ  اب  ینمـشد  دصق  تسا ، راکهانگ  هکنیا 

یتقو ًالومعم  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هدادـن  ماجنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  اب  تفلاخم  یناـمرفان و  یـشکرس و  دـصق  هب  هدـش ،
.دیامن یم  ترفغم  بلط  لها  هاگرد  زا  دوش و  یم  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  ددرگ و  یم  تحاران  تّدش  هب  دوش ، شهابتشا  رّکذتم 

نیا رد  هک  دهدب  تسد  زا  ار  ناشیا  هب  ّتبحم  لاح  ارذگ ، تقّوم و  تروص  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  تسا  نکمم  سپ 
اّما دراذـگب ، مه  تیـصعم  ینامرفان و  رب  يانب  اسب  هچ  درادـن و  تعاطا  رب  ياـنب  رگید  تلفغ  يور  زا  هک  تسا  نیا  لقاّدـح  طـیارش 

، ددرگ رارکت  رگا  تلاح  نیا  .تسا  مود  فیطرد  حطس  نیرت  نییاپ  نیا  .درادن و  مه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  اب  ینمشد  دصق 
تیب لها  ادخ و  فطل  دروم  رگا  اّما  .دیامن  بلس  وا  زا  ار  صخش  نامیا  ددرگ و  یهلا  نالذخ  بجوم  اسب  هچ  دوش و  یم  كانرطخ 

هدعو دراد ، ار  ناشیا  تیالو  ّتبحم و  یتقو  ات  دنک و  یم  هبوت  دوخ  هانگ  زا  دریگ ، رارق  مالّسلا  مهیلع 
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.دشاب یم  وا  لاح  لماش  یهلا  تمحر  ترفغم و 

رگیدکی رد  تاعاط  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تّبحم  لباقتم  ریثأت 

یم نوزفا  وا  رد  تاعاط  ماجنا  هب  قوش  یفرط  زا  دبای ، ینوزف  ناسنا  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  هچ  ره  هکنیا : رگید  هتکن 
مهیلع تیب  لـها  تیادـه  هب  رگا  نیارباـنب  .ددرگ  یم  رتـشیب  مه  یناطیـش  بیرف  ياـه  هنیمز  اـهیرگاوغا و  رگید  فرط  زا  اـّما  دوـش ،

راک ره  رگید  فرط  زا  .دبای  یم  يرتشیب  قیفوت  تاعاط  هب  لمع  رد  دنک ، لمع  اهنآ  هب  دسانشب و  ار  ناطیش  اب  هلباقم  ياههار  مالّسلا 
تیالو ّتبحم و  بوخ و  ياهراک  سپ  .دوش  یم  شبیـصن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  زا  يرتالاب  هجرد  دـهد ، ماجنا  هک  یبوخ 

.دوش یم  يرگید  شیازفا  ثعاب  مادک  ره  دنراد و  لباقتم  ّرثأت  ریثأت و  رگیدکی  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

یم طوقس  ناهانگ  هطرو  رد  رتعیرس  رت و  تحار  ناسنا  دشاب ، رت  فیعـض  رتمک و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  هچ  ره  ًالباقتم 
هدرک و رترود  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  زا  ار  وا  هجرد  کی  لقاّدح  دهد ، ماجنا  ناسنا  هک  یتشز  راک  ره  رگید  فرط  زا  .دنک 
اب ینمـشد  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  ندش  رت  فیعـض  اب  مه  دب  ياهراک  سپ  .دزاس  یم  کیدزن  ناشیا  اب  ینمـشد  ضُغب  هب 

.دراد میقتسم  هطبار  ناشیا 

هانگ رب  رارصا  رثا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ضغب 

هانگ و رب  رارصا  تروص  رد  .ددرگ و  یم  وا  زا  دنوادخ  يدونـشخان  ثعاب  تسا ، هدرمـش  کبـس  ار  نآ  ناسنا  هک  هانگ  کی  یهاگ 
مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  .دشکب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ضغب  ینمـشد و  هب  ناسنا  راک  اسب  هچ  یتالابم ، یب  یهّجوت و  یب 

: دنیامرف یم 

ِنَا مِهَیِلا  ُهللا  َیِحُویَف  .ُنَنُجلا  ُهنَع  تَفَـشَکنِا  ًهَریبَک ، َنیَعبرَا  َلِـمَع  اذِاَـف  .ًهَریبَک  َنیَعبرَا  َلَـمعَی  یّتَـح  ًهَّنُج  َنوَُعبرَا  ِهیَلَع  اـِّلا َو  ٍدـبَع  نِم  اـم 
ُلوُقَیَف .ِحیبَقلا  ِِهلعِِفب  ِساّنلا  َیِلا  َحِدَتمَی  یّتَح  ُهَفَراق  ّاِلا  ِحیبَقلا  َنِم  ًائیَـش  ُعَدَی  امَف  .اِهتَِحنجَِاب  ُهَِکئالَملا  ُهُُرتسَتَف  .مُِکتَِحنجَِاب  يدـبَع  اوُُرتسا 

.ُهنَع مُِکتَِحنجَا  اوُعَفرا  ِنَا  مِهَیِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َیِحِویَف  .ُعَنـصَی  اّمِم  ییحَتـسََنل  ّانِا  .ُهَبِکَر َو  ّاِلا  ًائیَـش  ُعَدَی  ام  َكُدـبَع  اذـه  ِّبَر  ای  ُهَِکئالَملا :
اذِاَف
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اذـه ِّبَر  ای  ُهَِکئالَملا : ُلوُقَیَف  .ِضرَالا  ِیف  ُهُرتِس  ِءاـمَّسلا َو  ِیف  ُهُرتِس  ُکـِتَهنَی  َکـِلذ  َدـنِعَف  .ِتیَبلا  َلـهَا  انِـضُغب  یف  َذَـخَا  َکـِلذ ، َلَـعَف 
.ُهنَع (1) مُِکتَِحنجَا  اوُعَفرَت  نَا  مُکَرَمَا  ام  ٌهَجاح  ِهیف  َتناک ِهللا  َول  مِهَیِلا : َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یِحُویَف  .ِرتِّسلا  َكُوتهَم  َیَِقب  دَق  َكُدبَع 

زا اه  هدرپ  دش ، بکترم  هریبک  هانگ  لهچ  نوچ  .دوش  بکترم  هریبک  هانگ  لهچ  هک  یتقو  ات  هدش  هدیـشک  هدرپ  لهچ  يا  هدنب  ره  رب 
ياهلاب اب  ار  وا  ناگتـشرف  .دـیناشوپب  دوخ  ياهلاب  اب  ارم  هدـنب  هک  دـنک  یم  یحو  اه ) هتـشرف   ) اهنآ هب  ادـخ  هاگ  نآ  .دور  یم  رانک  وا 

.دـنک یم  راختفا  مدرم  دزن  دوخ  تشز  لمع  هب  هک  اجنآ  ات  دوش ؛ یم  بکترم  ار  یتشز  راک  ره  هدـنب  نآ  سپـس  .دـنناشوپ  یم  دوخ 
تلاجخ وت  ياهراک  زا  ام  .دوش و  یم  یهانگ )  ) يزیچ ره  بکترم  هک  تسا  وت  هدنب  نیا  اراگدرورپ ، دنیوگ : یم  ناگتشرف  هاگ  نآ 

اب ینمشد  هب  عورـش  دوش ، نینچ  نوچ  .دیرادرب و  وا  زا  ار  دوخ  ياهلاب  هک  دنک  یم  یحو  ناشیا  هب  لجوّزع  يادخ  سپ  .میـشک  یم 
نیا اراگدرورپ ، دنراد : یم  هضرع  ناگتـشرف  .دوش  یم  هدیرد  نیمز  رد  نامـسآ و  رد  وا  هدرپ  هک  تساجنیا  .دنک و  یم  تیب  لها  ام 

هب تشاد ، یهّجوت )  ) يزاین وا  هب  ادخ  رگا  دنک : یم  یحو  ناشیا  هب  لجوّزع  يادخ  .تسا  هدنام  یقاب  هدیرد  هدرپ  هک  تسا  وت  هدـنب 
.دیرادرب وا  زا  ار  دوخ  ياهلاب  هک  داد  یمن  روتسد  امش 

نامیا نید و  لصا  رگید  دسرب ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ضغب  هب  شراک  ناهانگ ، هب  تبـسن  یتالابم  یب  رثا  رد  یـسک  رگا 
ربمایپ .دوش  یمن  ریخ  هب  تبقاع  ناسنا  نآ  نودـب  هک  تسا  نید  حور  نامیا و  تقیقح  تیالو ، ّتبحم و  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ 

: دنا هدرک  نیمضت  ار  تشهب  دورب ، ایند  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  اب  هک  یسک  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.ًاثالَث (2) اَهلاق  .ِهَّنَجلِاب  ُُهلیفَک  اَنَاَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو 

.ي : دندومرف راب  هس  ار  بلطم  نیا  .منک  یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  نم  دورب ، ایند  زا  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ضغب  ای  تّبحم  اب  گرم  راثآ 

دوش یم  طوبرم  دنا ، هتسناد  تاجن  لها  دنمتداعس و  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  لها  هک  یثیداحا  همه  یّلک  روط  هب 
ُلق ال  » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  .تسا  هدـش  طرـش  نیا  هب  حیرـصت  مه  اهنآ  زا  یـضعب  رد  دـنا و  هتفر  ایند  زا  لاـح  نیا  اـب  هک  یناـسک  هب 

: دنا هدرک  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ّتنس  لها   (1) یبرُقلا » ِیف  َهَّدَوَملا  اِِّلا  ًارجَا  ِهیَلَع  مُُکلَاسَا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .ًادیهَـش  َتام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .ًاِبئات  َتام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .َُهل  ًاروُفغَم  َتام  ملس 
ُهَّرََـشب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .ِنامیالا  َلِمکَتـسُم  ًاـنِمُؤم  َتاـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ُّفَُزت امَک  ِهَّنَجلا  َیِلا  ُّفَُزی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  ـالَا َو  .ٌریکَن  ٌرَکنُم َو  َُّمث  ِهَّنَجلاـِب  ِتوَملا  ُکَـلَم 

الَا .ِهَمحَّرلِاب  َهَِکئالَملا  ِهِربَق  َراّوُز  ُهللا  َلَعَج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .اهِجوَز  ِتَیب  یِلا  ِسوُرَعلا 
یلص ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُغب  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .ِهَعامَجلا  ِهَنُّسلا َو  یَلَع  َتام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  نَم  َو 

هیلع و هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُغب  یلَع  َتام  نَم  الَا َو  .ِهللا  ِهَمحَر  نِم  ٌسِیآ  ِهیَنیَع : َنَیب  ًابوتکَم  ِهَمایِقلا  َموَی  َءاج  دمحم  هلآ و  هیلع و  هللا 
.ِهَّنَجلا (2) َهَِحئار  َّمُشَی  َمل  ملس  هلآ و 

دمحم لآ  تبحم  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  .تسا  هدرم  دیهش  دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  .تسا  هتفر  ایند  زا  هدیزرمآ  دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اب دورب ، ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  .تسا  هدرم  هدرک  هبوت  دورب ، ایند  زا  ملـس  و 
سپس گرم و  هتشرف  دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  .تسا  هدرم  لماک  نامیا 

هللا یلص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  .دنهد  یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  ربق ) رد  لاؤس  رومأم  هتشرف  ود   ) رکنم ریکن و 
! دیشاب هاگآ  .دوش  یم  هدرب  تشهب  يوس  هب  دوش ، یم  هدرب  شرهوش  هناخ  هب  سورع  هک  هنوگ  نامه  دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 

.يادخ دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ّتبحم  اب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  .دهد  یم  رارق  تمحر  ناگتـشرف  ار  وا  ربق  ناگدننک  ترایز 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ  .تسا  هدرم  قح ) لها   ) تعامج و  ربمایپ )  ) ّتنـس رب  دورب ، ایند  زا 

.ادخ تمحر  زا  دـیماان  تسا : هدـش  تبث  ترابع  نیا  وا  مشچ  ود  نایم  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دورب ، ایند  زا  ملس 
.دنک یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دورب ، ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ینمشد  اب  سک  ره  دیشاب ! هاگآ 

گرم لاح  هب  طوبرم  تسا ، هّجوتم  ناشیا  نانمشد  هب  هک  ییاهدیعو  ًالباقتم  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  هب  اه  هدعو  همه 
تیالو ّتبحم و  هب  دناوت  یمن  ایند  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  اذل  تسین ، علّطم  دوخ  لاح  نآ  زا  یـسک  نوچ  .تساهنآ و 

.دشاب توافت  یب  یلابُاال و  عرش  تاروتسد  تیاعر  لمع و  هب  تبسن  نآ  رب  دامتعا  اب  دوش و  رورغم  دوخ  یلعف 
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تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تفرعم  موس : شخب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  نید ، هراصع  لصف 1 :

يرادنید مزال  طرش  هجرف ؛ یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ماما  تفرعم 

هراشا

ماما یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دوش ، یم  قّقحم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هب  طقف  طقف و  يرادنید  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  زا 
رد .تسا  ظوفحم  نید  دوجو  لصا  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  دوجو  اب  و  تسه ، مه  سانش  ربمغیپ  سانشادخ و  عقاو  رد  دشاب  سانش 

« نیدـیب ، » ّتنـس باتک و  رظن  زا  یـسک  نینچ  هتفریذـپن و  مه  ار  توبن  دـیحوت و  تقیقح  رد  دـشابن ، سانـش  ماما  یـسک  رگا  لـباقم 
.دوش یم  هتخانش 

تّجح ماما و  نیرخآ  هب  تبـسن  تفرعم  رد  دـش ، ناـیب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  هراـبرد  هچنآ  همه  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا 
ار ادخ  بناج  زا  بوصنم  ناماما  هک  یسک  .دوش و  یم  هصالخ  مالّسلا  امهیلع  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  سّدقم  دوجو  ینعی  یهلا ،

نتـشاد لوبق  دـشاب و  دـقتعم  تسا ، ناـمز  نیا  رد  دوـجوم  هدـنز  ياوـشیپ  هک  اـهنآ  نیرخآ  هب  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  دراد ، لوـبق 
: دنا هدومرف  اذل  .تسا  هدیافیب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  داقتعا  نودب  یلبق  نایاوشیپ 

.َُهل (1). ِلَُسی  َمّ ِهَیِلا َو  َّدُرَی  ِِهنامَز َو  َماِما  مُهَّلُک َو  ِهَِّمئَالا َو  َُهلوُسَر َو  َهللا َو  َفِرعَی  یّتَح  ًانِمُؤم  ُدبَعلا  ُنوُکَی  ال 

289 ص :

.مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ح 2 ، هیلإ ، ّدّرلا  مامالا و  هفرعم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 180 ، لوصا  - 1
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نآ هب  دـشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  نامز  ماما  تفرعم )  ) ناماما و همه  وا و  لوسر  ادـخ و  تفرعم  هکنآ  رگم  دروآ  دـهاوخن  نامیا  هدـنب ،
.دشاب ناشیا  میلست  دنک و  عوجر  ترضح 

زا صخش ، نامز  ماما  رکذ  هب  بلطم ، ّتیمها  نداد  ناشن  يارب  یلو  هدش ، حیرـصت  ناماما  همه  تفرعم  هب  هکنیا  اب  دوش  یم  هظحالم 
دوجو .دـناسر  یم  نامیا  قّقحت  رد  ار  نامز  ره  ماما  تفرعم  يروحم  شقن  رما  نیا  .تسا  هتفر  هراشا  ّماع ، زا  دـعب  ّصاـخ  رکذ  باـب 
.دزاس یمن  جراخ  یهارمگ  ینیدـیب و  زا  ار  وا  تسا و  هدـیافیب  يو  يارب  صخـش ، نامز  ماما  تفرعم  نودـب  نیـشیپ  ياـهتفرعم  همه 

نیا .دشاب  یم  يو  نامز  ماما  تفرعم  طقف  طقف و  دروآ ، یم  یهلا  تیاده  نامیا و  رون  هب  یلهاج  داقتعا  ینیدیب و  زا  ار  ناسنا  هچنآ 
: دنا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یّنس  هعیش و  ار  نومضم 

.ًهَّیلِهاج (1) ًهَتیم  َتام  ِِهنامَز ، َماِما  فِرعَی  َمل  َتام َو  نَم 

.تسا هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره 

دوخ نامز  ماما  تفرعم  هب  هک  یـسک  .ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادـخ و  تخانـش  نودـب  ندرم  ینعی  یلهاج  گرم 
ادـخ و تفرعم  نیاربانب ، .تسا  هدـشن  جراخ  دنتخانـش ، یمن  ار  ربمغیپ  ادـخ و  هک  ّتیلهاج  ناـمز  یهارمگ  زا  عقاو  رد  هدـشن ، لـیان 

.دنک یمن  رادنید  ار  وا  تشاد و  دهاوخن  يا  هدیاف  ناسنا  لاح  هب  دوشن ، یهتنم  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  هب  رگا  لوسر ،

زا روظنم  هَماِما :»؟ ُفِرعَی  ًهَّیلهاج ال  وَا  َءالهَج  ًهَّیلِهاج  : » دـنک یم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـصخش  قوف ، تراـبع  هراـبرد 
: دنیامرف یم  خساپ  رد  ترضح  تسا ؟ ماما  نتخانشن  طقف  ای  تسا  زیچ  همه  هب  تبسن  قلطم و  لهج  ّتیلهاج ،

.ٍلالَض (2)3. ٍقاِفن َو  ٍرفُک َو  َهَّیلِهاج 

290 ص :

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  ملـسم  حیحـص  دننام  ّتنـس  لها  عبانم  یخرب  زا  ینیما  همّالع  موحرم  باب 38 ح 9 ؛ نیدـلا  لامک  - 1
نتم یفاک  دـننام  یعیـش  عبانم  زا  یخرب  رد  هک  تسا  رکذـت  هب  همزال  هّتبلا  ریدـغلا ج 10 ص 360 )  ) .تسا هدرک  لقن  ار  ملـس  هلآ و 

.تسا هدش  لقن  زین  يرگید  تارابع  اب  ثیدح 
ح 3. ماما ،...  هل  سیل  تام و  نم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 377 ، لوصا  - 2
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.تسا یهارمگ  قافن و  رفک و  ّتیلهاج  روظنم 

مدع رثا  رد  تسا  نکمم  تفرعم  مدع  .تسا  یهارمگ  قافن و  رفک و  شا  هجیتن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  تفرعم  مدع  ینعی 
دوش و یم  هدیمان  لالـض »  » تلاح نیا  هک  دشاب  صخـش -  دوخ  ندرک  یهاتوک  نودب  ار -  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دـنوادخ  یفّرعم 

.تسا هتشگ  مورحم  يرادنید  یهلا و  تیاده  زا  لاح  ره  هب  یلو  تسین  رّصقم  صخش  تلاح ، نیا  رد  .تسا  فاعضتسا »  » اب فدارم 
نتفر نآ  راـبریز  نتفریذـپ و  رد  وا  یلو  هـتفرگ ، تروـص  یهلا  یفّرعم  شیارب  هـک  تـسا  یـصخش  هـب  طوـبرم  قاـفن  رفک و  تلاـح 

ای و  دوش ، یم  هدـیمان  رکف »  » هک دـنک  یم  زاربا  ًاحیرـص  ار  دوخ  میلـست  مدـع  راکنا و  ای  دراد : تلاـح  ود  نیا  .تسا  هدرک  یهاـتوک 
.تسین ریخ  هب  تبقاع  هداتفا و  رود  دنوادخ  ّتیدوبع  ریسم  زا  صخـش  هرخالاب  دروم ، هس  ره  رد  .تسا و  قافن »  » هک دراد  یم  یفخم 

(1)

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  نتشاد  تّیعوضوم 

بوخ و ياهراک  همه  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  زیچ  همه  ناسنا  مالّـسلا ، هیلع  ناـمز  ماـما  هب  ندـشن  میلـست  نتخانـش و  اـب  تقیقح ، رد 
.تسین لوبقم  مادک  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  هتفریذپ  ناسنا  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  تروص  رد  کین ، لامعا 

نید و ماکحا  نآ ، قیرط  زا  هک  تسا  نیا  يارب  ًافرص  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  ّتیمها  رب  دیکأت  همه  نیا  هک  دوش  رّوصت  دیابن 
ییانشآ يارب  نآ  نتـشاد  ّتیقیرط »  » تهج زا  طقف  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  شزرا  رگید : ریبعت  هب  .دیآ  یم  تسد  هب  تعیرش 

هک يروط  هب  تسا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ماما  تفرعم  نتـشاد  ّتیعوضوم »  » نآ زا  رتمهم  رتـالاب و  هکلب  تسین ، نید  عورف  اـب 
، تادابع ریاس  جـح و  هزور و  زاـمن و  قیرط  زا  هچنآ  همه  زا  شیب  ترـضح و  نآ  تفرعم  رد  دوش  یم  هصـالخ  نید  تقیقح  ًالـصا 
ناشیا و تماما  هب  داقتعا  سفن  .دریذـپ  یم  تروص  تدابع  نیا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  قیرط  زا  دوش ، یم  تدابع  دـنوادخ 

.ت ، ناشیا هب  میلست  عوجر و 

291 ص :

.تسین یهلا  تاجن  يریگتسد و  هدعو  لومشم  دورب ، ایند  زا  تالاح  نیا  زا  یکی  رد  صخش  رگا  هک  انعم  نیا  هب  - 1
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، تیالو لوبق  داقتعا و  نیمه  هب  زیچ  ره  زا  شیب  دـنوادخ  دـیآ و  یم  باسح  هب  يداـبع  لاـمعا  همه  حور  ادـخ و  یگدـنب  نیرتـالاب 
.دوش یم  یگدنب 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  تقلخ : زا  فده 

هراشا

همه اریز  .تسا  قداص  ادخ  تفرعم  ریغ  هب  تبسن  دیدرگ ، نایب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  نتـشاد  ّتیعوضوم  هرابرد  هچنآ  همه 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  ندش  میلست  تعیرش و  هب  لمع  رگا  .دراد  ّتیقیرط  هللا  هفرعم  هب  تبسن  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  یّتح  زیچ 

تسا نیا  هب  زیچ  ره  شزرا  ًالوصا  .دنک  یم  ادیپ  شزرا  دشاب ، لاعتم  يادخ  هب  ندش  میلست  ریسم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و 
.دنادرگ رت  میلست  رت و  لیلذ  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  ناسنا  هک 

دراد و ّتیقیرط  هللا  هفرعم  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  دومن : هصـالخ  روط  نیا  ار  هتـشذگ  ثحاـبم  ناوت  یم  نیارباـنب 
یف مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  نیمه  اّما  .تشاد  ناوت  یمن  نآ  يارب  ینیشناج  هک  يروط  هب  دشاب ، یم  زین  درف  هب  رـصحنم  نآ  ّتیقیرط 

وا تیالو  مالّسلا و  هیلع  ماما  ربارب  رد  عوضخ  میلـست و  هب  ار  صخـش  ات  نید ، تاروتـسد  همه  هک  يروط  هب  دراد ، ّتیعوضوم  هسفن 
میلـست مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  هب  صخـش  هکنیا  رد  دوش  یم  رـصحنم  ادـخ  یگدـنب  نیاربانب  .دوب  دـهاوخن  لوبقم  دـناشکن ،

.دناسر ماجنا  هب  ناشیا  لابق  رد  ار  دوخ  فیاظو  ددرگ و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِهالَّصلا  َّزَع َو  َّلَج َو  ِهِّلل  ِدمَحلا  َدَعب  َلاقَف  ِِهباحصَا  یلَع  ٍموَی  َتاذ  مالّسلا  هیلع  یٍّلَع  ُنب  ُنیَـسُحلا  َجَرَخ 
.ُهاوِس نِم  ِهَدابِع  نَع  ِِهتَدابِِعب  اوَنغَتسا  ُهوُدَبَع  اذِاَف  ُهوُدَبَع ، ُهُوفَرَع  اذِاَف  ُهُوفِرعَِیل ، ّاِلا  َدابِعلا  َقَلَخ  ام  ِهللا -  َو  َهللا -  َّنِا  َساّنلا ، اَهُّیَا  ای  ملس : و 

مِهیَلَع ُبِجَی  يذَّلا  ُمُهَماِما  ٍنامَز  ِّلُک  ِلهَا  ُهَفِرعَم  مالّـسلا : هیلع  َلاـق  ِهللا ؟ ُهَفِرعَم  اـم  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباَـی  ُِما  یّ َتنَا َو  یبَاـِب  ٌلُـجَر : َُهل  َلاـقَف 
.ُُهتَعاط (1)

هللا یلص  دّمحم  ترـضح  رب  تاولـص  لجوزع و  يادخ  دمح  زا  دعب  دمآ و  دوخ  باحـصا  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يزور 
.مار ناگدنب  ادخ  ادخ ، هب  مسق  مدرم ، نیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و 

292 ص :

.میدوب هدروآ  هتشذگ  رد  ار  ثیدح  نیا  تسخن  هرقف  یکحارک ، دئاوفلا  زنک  زا  راونالاراحب ج 23 ص 93 ح 40 ، - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 312 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_292_1
http://www.ghaemiyeh.com


یگدنب زا  وا  یگدنب  اب  سپ  دنزادرپب ، وا  تدابع  هب  دنتفای ، ار  وا  تفرعم  یتقو  سپ  دننک ، ادیپ  وا  هب  تفرعم  هکنیا  يارب  رگم  دیرفاین 
.دنوش زاین  یب  وا  ریغ 

: دـندومرف ترـضح  تسیچ ؟ ادـخ  تفرعم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  دـنوش  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  دیـسرپ : ناشیا  زا  يدرم  هاگ  نآ 
.تسا بجاو  ناشیا  رب  وا  تعاطا  هک  ار  ناشدوخ  ماما  ینامز  ره  لها  تفرعم 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  تفرعم  هب  زج  ادـخ  تفرعم  هک : تفریذـپ  ناوت  یم  یتحار  هب  دـش ، نایب  اجنیا  ات  باتک  يادـتبا  زا  هچنآ  رگا 
هدرک ریسفت  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم  هب  ار  ادخ  تفرعم  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .دوش و  یمن  قّقحم 
.دشاب یم  یتدحو  لولح و  هنوگ  چیه  زا  تبحـص  هن  تسادخ و  نامز  ماما  هن  تسا و  نامز  ماما  یلاعت  يادخ  هن  هک  یلاح  رد  دـنا ،

ماما يرگتیاده  هب  هک  يزیچ  نیرترب  ددرگ ، وا  میلست  دسانـشب و  دیاب  هکنانچنآ  ار  دوخ  ماما  یـسک  رگا  هکنیا  تسه  هک  يزیچ  اهنت 
دوخ نیا  هک  دشاب  یم  نآ  رتالاب  تاجرد  هب  ندیسر  لاعتم و  يادخ  تفرعم  ریـسم  رد  ندش  ظفح  دوش ، یم  وا  بیـصن  مالّـسلا  هیلع 

.تسا لیاضف  همه  همشچرس 

نامقل بانج  تمکح 

نتشاد اب  هک  يروط  هب  تسوا ، لماک  تداعس  هدننک  نیمضت  تاریخ و  همه  عبنم  أشنم و  فراع ، صخش  يارب  ماما  تفرعم  نیاربانب ،
یم ناـمقل  هراـبرد  هک  اـجنآ  هدـش ؛ هدـیمان  تمکح »  » نآرق رد  هک  تسا  ناـمه  تفرعم  نیا  .دروآ  یم  تـسد  هـب  ار  زیچ  هـمه  نآ ،

: دیامرف

(1) َهَمکِحلا .» َنامُقل  انیَتآ  دََقل  «َو 

.میدومرف اطع  تمکح  ار  نآرق  انامه 

.دشاب (2) یم  شدوخ  نامز  ماما  هب  نامقل  تفرعم  هیآ  نیا  رد  تمکح  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب 

.ي ماقم  رد  تسا ، گرزب  يادخ  یگدنب  تخانش و  زا  ترابع  هک  تقلخ  زا  فده  سپ 

293 ص :

.12 (/ 31  ) نامقل - 1
.یمق ریسفت  زا  راونالاراحب ج 24 ص 86 ح 1 ، - 2
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زا فدـه  هب  یناسک  اهنت  .دـشاب  یم  مالّـسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم   » نآ دوش و  یم  هصالخ  هملک  کی  رد  یجراخ  قّقحت  لمع و 
.دنتسه رود  دنوادخ  تساوخ  زا  هنرگ  و  دنشاب ، هدیسر  هبترم  نیا  هب  هک  دنا  هدیسر  دوخ  شنیرفآ 

294 ص :
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تبیغ نامز  رد  يرادنید  لصف 2 :

مالّسلا هیلع  ماما  تبیغ  رد  یهلا  بضغ 

هراشا

هب هعجارم  اب  مدرم  ات  درک  یفّرعم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  ناـماما  اـهناسنا ، تیادـه  يارب  لاـعتم  يادـخ 
هکناـنچمه اریز  .تسا  هدوب  اـهناسنا  رب  ادـخ  تمعن  نیرتگرزب  نیا  .دنـسرب و  يدـبا  تداعـس  هب  هتفاـی و  تاـجن  یهارمگ  زا  ناـشیا ،

.دنتسه مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نیمه  تیاده ، هلیسو  اهنت  دش  هظحالم 

اب هّتبلا  .دنربب  هدافتـسا  اهنآ  رـضحم  زا  دـننک و  یگدـنز  ناراوگرزب  نیا  زا  رفن  هدزیـس  اب  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  راختفا  نیا  مالـسا  تّما 
روضح تمعن  دنوادخ  یلو  دندرک ، حیحـص  هدافتـسا  یکدنا  رایـسب  دادـعت  دوب ، تّما  يارب  هک  يا  هدافتـسا  ناکما  زا  فّسأت  لامک 

.درکن بلس  مدرم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نیرخآ  زا  لبق  ات  ار  ناشیا 

ادخ فطل  نیا  دنک ، ینازرا  وا  هب  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  قاقحتـسا  صخـش  هکنآ  نودب  ار  یتمعن  دـنوادخ  رگا  هک : تشاد  هّجوت  دـیاب 
هتـشادن نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یقاقحتـسا  لصا  رد  نوچ  درک ، بلـس  ار  تمعن  نآ  یتّدم  زا  دعب  رگا  .دوش و  یم  هدیمان  لضف » »

.تسا لدع »  » نیع تمعن  نآ  نتفرگ  هتفرگن و  تروص  وا  هب  دنوادخ  فرط  زا  یملظ  تسا ،

شیوخ لدـع  هب  مه  یهاگ  لضف و  هب  یهاگ  هکلب  دـنک ، راـتفر  دوخ  لـضف  اـب  سک  همه  يارب  هراومه و  هک  تسین  بجاو  ادـخ  رب 
هنامیکح تلاح  ود  ره  دنک و  یم  راتفر 

295 ص :
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وا هچنآ  .میروآردرـس  دوخ ، تاقولخم  اب  دـنوادخ  توافتم  راتفر  تمکح  زا  مه  اهناسنا  اـم  هک  درادـن  یموزل  چـیه  هّتبلا  اـّما  .تسا 
ادخ ياهراک  تمکح  مهف  .میمهفن  هچ  میمهفب و  ار  نآ  تمکح  ام  هچ  تسا ، هنامیکح  ًاعطق  لضف ، هچ  لدع و  هچ  دهد ، یم  ماجنا 

.دشاب یمن  یمدآ  لقع  يرگنشور  صیخشت و  ّدح  رد  تسا و  رّسیم  یلقن  هلّدا  قیرط  زا  ًاعون  دشاب -  ریذپ  ناکما  رگا  مه - 

اهتمعن بلس  رد  یهلا  یعطق  تّنس 

: تسا نیا  هدش  نایب  تایاور  نآرق و  رد  هک  یهلا  ياهتّنس  زا  یکی 

(1) مِهِسُفنَِاب .» ام  اوُّرِیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُّرِیَُغی  َهللا ال  َّنِا  »

.دننک نوگرگد  ار  دوخ  عضو  ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت  ار  هورگ  کی  تیصعم  دنوادخ 

(2) مِهِسُفنَِاب .» ام  اوُّرِیَُغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اهَمَعنَا  ًهَمِعن  ًاّرِیَغُم  ُکَی  َمل  َهللا  َّنَِاب  َِکلذ  »

نوگرگد ار  دوخ  عضو  اهنآ  هکنآ  رگم  دـهد  یمن  رییغت  هدومرف  اطع  هورگ  کی  هب  هک  ار  یتمعن  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا 
.دننک

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ِنلا َو .ِهَمعّ َکِلت  َبلَس  ِبنَّذلا  َِکلِذب  ُبِجوَتسَی  ًابنَذ  ُدبَعلا  َثِدُحی  نَا  َلبَق  ُهاِّیا  اُهُبلسَیَف  ًهَمِعن  ِهِدبَع  یلَع  ُمِعُنی  ًامتَح ال  ًءاضَق  یضَق  َهللا  َّنِا 
(3) مِهِسُفنَِاب .» ام  اوُّرِیَُغی  یّتَح  ٍموَِقب  ام  ُّرِیَُغی  َهللا ال  َّنِا  : » ِهللا ُلوَق  َِکلذ 

بکترم یهانگ  هکنآ  رگم  دریگ  یمن  وا  زا  ار  تمعن  نآ  دـیامرف ، تیانع  یتمعن  شا  هدـنب  هب  رگا  هک  تسا  نیا  ادـخ  یمتح  ياـضق 
ار هورگ  کی  ّتیعضو  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  دنوادخ  لوق  نامه  بلطم  نیا  .دنک و  ادیپ  ار  تمعن  نآ  بلس  قاقحتـسا  هک  دوش 

.8« .دننک نوگرگد  ار  دوخ  عضو  ناشدوخ  اهنآ  هکنآ  رگم  دهد  یمن  رییغت 

296 ص :

.11 (/ 13  ) دعر - 1
.53 (/ 8  ) لافنا - 2
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، تّما کی  زا  تمعن  کی  نتفرگ  دنچ  ره  نیاربانب  .تسوا  بضغ  رب  ادـخ  تمحر  نتفرگ  تقبـس  قیداصم  زا  یکی  یهلا  ّتنـس  نیا 
یـسانشان ردـق  يرکـشان و  دـنوادخ  تمعن  ربارب  رد  تّما  نآ  ات  هدومرف ، رّرقم  ادـخ  دوخ  هچنآ  قبط  اّما  تسین ، اـهنآ  هب  تبـسن  ملظ 

: تفگ ناوت  یم  همّدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  .دندرگ  یمن  نآ  بلس  هب  التبم  دننکن ،

، هدش دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  یثیداحا  قبط  هدشن و  نشور  لماک  روط  هب  ام  يارب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  تمکح  دنچ  ره 
مدرم دوخ  هب  هدـش و  رکذ  نآ  يارب  هک  ییاهتّلع  اهتمکح و  زا  یکی  اّما  ددرگ ، یم  صّخـشم  ترـضح  دوخ  روهظ  زا  سپ  نآ  ّتلع 
مهیلع همئا  روضح  تمعن  .دـشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سانـشانردق  تّما  رب  دـنوادخ  بضغ  هلأـسم  .ددرگ  یمرب 

رد دنا و  هتشگ  نآ  بلس  هب  التبم  دوخ ، یصاعم  رطاخ  هب  هنافسأتم  هک  تسا  هدوب  مالسا  تّما  رب  ادخ  فرط  زا  یگرزب  لضف  مالّـسلا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنا  هتشگ  یفخم  اهنآ  ناگدید  زا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  قلخ ، رب  ادخ  بضغ  رثا 

.مِهِراوِج (1) نَع  اناَّحن  ِهِقلَخ ، یلَع  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  َبِضَغ  اِذا 

.دنک یم  رود  اهنآ  اب  ترواجم  زا  ار  تیب ) لها   ) ام دیامن ، بضغ  مدرم )  ) دوخ ياه  هدیرفآ  رب  لاعتم  يادخ  یتقو 

يداع یسرتسد  زا  ماما  ندرک  رود  و  تسادخ ، لضف  قیداصم  زا  ناشیا ، هب  هداس  لهـس و  عوجر  يارب  ناماما  ندوب  مدرم  رایتخا  رد 
دیدرگ لدع  هب  لضف  زا  لودع  ببـس  ادخ  بضغ  یلو  تسا ، هدوب  مّدقم  لدع  نیا  رب  لضف ، نآ  .تسا  یهلا  لدع  قباطم  ناشیا ، هب 

.تسا ناناملسم  دوخ  تیصعم  ینامرفان و  هجیتن  مه  بضغ  نیا  و 

زا تـبیغ ، ناـمز  رد  مالّـسلا  هـیلع  ناـمز  ماـما  زا  ندرب  يداـع  هدافتـسا  زا  مدرم  تـیمورحم  هـک  درک  ناوـت  یمن  راـکنا  لاـح  ره  هـب 
هکلب لاحـشوخ  دنـسرخ و  هن  تباـب  نیا  زا  اـم  .دریگ  یمن  یگدـنز  رد  ار  نآ  ياـج  زیچ  چـیه  هـک  تـسا  ییاـهتیمورحم  نیرتـگرزب 

دوخ و هاـنگ  دوخ و  زا  هکلب  درادـن -  يدنـسرخان  یتحاراـن و  ياـج  وا  لدـع  هک  دـنوادخ -  زا  هن  اـّما  میتسه ؛ تحاراـن  یـضاران و 
مهارف 1. ار  یهلا  بضغ  نیا  ببس  هک  يرگید  نامدرم 

297 ص :

ح 31. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 343 ، لوصا  - 1
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نیا رد  اه  سانش  ماما  زا  يرایسب  دنک و  یم  ناحتما  ار  تّما  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  اب  دنوادخ  میناد  یم  هک  صوصخ  هب  دنا ، هدرک 
.دنوش یم  دودرم  هدنکفارس و  ناحتما 

تبیغ نامز  رد  يرادنید  ِتخس  ناحتما 

هراشا

هک یناحتما  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  رما  رد  یلقن ، لـیالد  هب  اـنب  هک  تسا  ییاـهتمکح  زا  یکی  ناـحتما » »
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دننک  یمن  ادیپ  نآ  رد  یتیقّفوم  نایعیش  زا  يرایسب 

.ُهَقلَخ اِهب  َنَحَتما  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنِم  ٌهَنِحم  َیِه  امَّنِا  ِِهب .  ُلوُقَی  َناک  نِم  ِرمَـالا  اَذـه  نَع  َعِجرَی  یّتَح  ٍهَبیَغ  نِم  ِرمَالااَذـه  ِبِحاـِصل  َّدـُبال  ُهَّنِا 
(1)

( تبیغ  ) رما نیا  .دندرگ  یمرب  دوخ  داقتعا  زا  مه )  ) تماما هب  نادـقتعم  نآ ) رد   ) هک دراد  یتبیغ  تماما ) تیالو و   ) رما نیا  بحاص 
.دیامزآ یم  نآ  هب  ار  دوخ  قلخ  هک  ادخ  بناج  زا  یناحتما  زج  تسین  يزیچ 

هدـش جراخ  هدر  زا  هدروخ و  تسکـش  لبق  ياهناحتما  رد  هبتر ، نیا  زا  لبق  نارگید  و  تسا ، تماما  هب  نادـقتعم  ّصاخ  ناـحتما  نیا 
ماما .دیامن  ادج  رگن  یحطـس  نامیا و  تسـس  دارفا  زا  ار  اهمدق  تباث  دهاوخ  یم  دنوادخ  اوشیپ ، نیرخآ  تبیغ  نامز  رد  نونکا  .دنا 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

ُنوـُیُع ِهیَلَع  َّنَعَمدََـتل  َو  َکَلَـس !؟ ٍداو  ِّيَاـِب  .َکَـلَه  .َلـُِتق  .َتاـم  َلاـُقی : یّتَـح  َّنُصَّحَُمَتل  .مُکِرهَد َو  نِم  ًانینِـس  مُکُماـِما  َّنَبیغََیل  ِهللا  اـمَا َو 
.ِرحَبلا (2) ِجاومَا  یف  ُنُفُّسلا  ُأَفُکت  امَک  َّنُؤَفُکَتل  َنینِمؤُملا َو 

رارق تخـس  شیامزآ  دروم  امـش  .دوب و  دـهاوخ  تبیغ  رد  ار  ناتراگزور  زا  ییاـهلاس  امـش  ماـما  ادـخ  هب  مسق  دیـشاب ! هتـشاد  هّجوت 
انامه و  هدش !؟ دراو  هرد  مادک  هب  .دیسر  تکاله  هب  .دش  هتشک  .تفر  ایند  زا  نامز  ماما  دوش : یم  هتفگ  هک  اجنآ  ات  تفرگ ؛ دیهاوخ 

.3 نوچمه امش  .دزیر و  یم  کشا  ماما  نآ  رب  نانمؤم  ناگدید 

298 ص :

ح 2. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 336 ، لوصا  - 1

ح 3. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 336 ، لوصا  - 2
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.دش دیهاوخ  نوگنرس  دنوش ، یم  نوگنرس  هدش و  ایرد  جاوما  راتفرگ  هک  ییاهیتشک 

نیا زا  .دوشن  تسس  شیوخ  دیاقع  رد  دزغلن و  تامیالمان  اهیتخس و  نیا  رثا  رد  ات  دشاب  راوتسا  تخس  دوخ  تاداقتعا  رد  دیاب  ناسنا 
هاگآ نآ  ياهشزغل  تارطخ و  زا  ار  ام  دسرب ، ارف  تبیغ  نامز  هکنآ  زا  لبق  هک  میشاب  رازگـساپس  رایـسب  دوخ  نایاوشیپ  زا  دیاب  تهج 

.دنا هدرک 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دای  ندرم 

دندرگ و یم  رب  دوخ  هدیقع  زا  دنتـسه ، بیاغ  ماما  تماما  هب  دـقتعم  هک  یناسک  رثکا  هک  دـناسر  یم  ییاج  هب  ار  راک  تبیغ  ناحتما 
: دیوگ یم  َفلُد  یبا  نب  رقَص  .دننک  یمن  راوگرزب  نآ  زا  مه  يدای  دنرب و  یمن  ترضح  زا  یمسا  نادنچ  رگید 

.یتَعاط َو ُُهتَعاط  .یلوَق َو  ُُهلوَق  .يرمَا َو  ُهُرمَا  .ٌِّیلَع  ینبِا  يدـَعب ، َمامِالا  َّنِا  ُلوُقَی : مالّـسلا  هیلع  اـضِّرلا  ٍِّیلَع  َنب  َدَّمَُحم  رَفعَجاـبَا  ُتعِمَس 
.ِهیبَا ُهَعاط  ُُهتَعاط  .هیبَا َو  ُلوَق  ُُهلوَق  .هیبَا َو  ُرمَا  ُهُرمَا  .ُنَسَحلا  ُُهنبا  ُهَدَعب  ُمامِالا 

ُِمئاقلا ُُهنبا  ِنَسَحلا  َدَعب  نَم  َّنِا  َلاق : َُّمث  ًادیدَش  ًءاُکب  مالّسلا  هیلع  یکَبََف  ِنَسَحلا ؟ َدَعب  ُمامِالا  ِنَمَف  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباَی  َُهل : ُتلُقَف  .َتَکَـس  َُّمث 
.ُرَظَتنُملا ِّقَحلِاب 

.ِِهتَمامِِاب (1) َنیِلئاقلا  ِرَثکَا  ِداِدتِرا  ِهِرکِذ َو  ِتوَم  َدَعب  ُموُقَی  ُهَّنَِال  مالّسلا : هیلع  َلاق  َِمئاقلا ؟ َیِّمُس  َِمل  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباَی  َُهل : ُتلُقَف 

و نم ، رما  وا  رما  .تسا  یلع  مرـسپ  نم  زا  دعب  ماما  دـنیامرف : یم  هک  مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  داوج ) ماما   ) یلع نب  دـمحم  رفعجوبا  زا 
نخس وا  نخس  و  شردپ ، رما  وا  رما  .تسا  نسح  شرـسپ  وا  زا  سپ  ماما  .تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  و  نم ، نخـس  وا  نخس 

.دشاب یم  شردپ  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  و  شردپ ،

هیرگ مالّـسلا  هیلع  ترـضح  تسیک ؟ نسح  زا  دعب  ماما  سپ  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  دندومرف : توکـس  ترـضح  سپس 
.3 .دور یم  شروهظ )  ) راظتنا هک  تسا  قح  هب  مئاق  شردپ ، نسح  زا  دعب  دندومرف : سپس  دندرک ، يدیدش 
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تسا هدرم  شدای  هک  دنک  یم  مایق  ینامز  وا  نوچ  دندومرف : دنا ؟ هدش  هدیمان  مئاق »  » ناشیا ارچ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  متـشاد : هضرع 
.دنا هتشگزاب  دوخ  هدیقع  زا  يو ، تماما  هب  نادقتعم  رثکا  و 

دریم و یم  هعماج  رد  نشیا  دای  مان و  هک  دوش  یم  دایز  تبیغ  نامز  رد  هدـنز  ماما  هب  تبـسن  یـسانشانردق  ییافویب و  ردـق  نآ  يرآ ؛
.دنهد یم  تسد  زا  دنشاب  هتشاد  ناشیا  تماما  هب  ياب  هک  يداقتعا  نآ  نایعیش  رثکا 

هاگآدوخان ِندش  نیدیب 

یمن هّجوتم  همه  شدوخ  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  شداقتعا  يوحن  هب  دـنادب  ناسنا  هک  دوش  یم  كرد  رتشیب  هاگ  نآ  بلطم  یتخس 
رقاب ماما  دنک ! یم  تیافک  ندش  نیدیب  يارب  بورغ  ات  حبـص  کی  هکلب  دشک ، یمن  لوط  مه  يدایز  نامز  تّدم  تلاح  نیا  .دوش و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

یف ُلحُکلا  ُعَقَی  یتَم  يردَی  ِنیَعلا  َبِحاص  َّنِا  .ِنیَعلا َو  ِیف  ِلحُکلا  َصیحمَت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َهَعیش  ای  َّنُصَّحَُمَتل 
نِم ٍهَعیرَش  یلَع  یـسُمی  َو  اهنِم ؛ َجَرَخ  دَق  یـسُمی َو  انِرمَا َو  نِم  ٍهَعیرَـش  یلَع  ُلُجَّرلا  ُِحبـُصی  َِکلذَک  .اهنِم َو  ُجُرخَی  یتَم  ُمَلعَی  ِِهنیَع َو ال 

.اهنِم (1) َجَرَخ  دَق  ُِحبُصی َو  انِرمَا َو 

كاپ نوچمه  دـیریگ ، یم  رارق  تخـس  شیامزآ  دروم  ندـش  كاپ  يارب  ًانیقی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نایعیـش  يا 
مـشچ زا  ار  شندش  جراخ  یلو  دیدرگ ، شمـشچ  دراو  همرـس  عقوم  هچ  دمهف  یم  ناسنا  هک ) تهج  نیا  زا   ) .مشچ رد  همرُـس  ندش 

زین و  دوش ؛ یم  داقتعا  یب  هاـگماش  یلو  دراد ، تیب ) لـها   ) اـم تماـما  هب  داـقتعا  دادـماب  ناـسنا  لکـش  نیمه  هب  .دوش و  یمن  هّجوتم 
نوگرگد شداقتعا  روطچ  دمهفب  دوخ  هکنآ  نودب   ) دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هدـیقع  دادـماب  یلو  دراد ، تماما  هب  داقتعا  هاگماش 

(. دیدرگ

رگا .دوش  یم  مه  ناشیا  روضح  نامز  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ناوریپ  لماش  تسا و  نایعیـش  همه  هب  ثیدح  نیا  رد  ترـضح  باطخ 
.2 ار مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  كرد  هک  یناسک  يارب 
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ناریح و هدـش و  التبم  یهلا  بضغ  هب  هک  ترـضح  تبیغ  نامز  نایعیـش  لاـح  هب  ياو  سپ  هتـشاد ، دوجو  يرطخ  نینچ  دـندرک  یم 
! دنا هدنام  نادرگرس 

تبیغ نامز  رد  نانمؤم  ياهیراتفرگ  رطاخ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هیرگ 

هتخاس ناشیرپ  نایرگ و  نامز ، نآ  نانمؤم  لاح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوب  تبیغ  نامز  ياهیتخـس  اـیالب و  تّدـش  نیمه 
مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  نامیالوم  تمدخ  ِبلغَت ، نب  نایا  ریـصبوبا و  رمع و  نب  لّضفم  اب  هارمه  دیوگ : یم  یفریـص  ریدَس  .دوب 

رگج هدرم  دنزرف  نز  نوچ  .دنراد و  شود  رب  يربیخ  يابع  کی  هک  یلاح  رد  دنا ، هتسشن  كاخ  يور  ناشیا  میدید  .میدش  فّرشم 
اهکـشا هدش و  نوگرگد  ترـضح  هراسخر  تسا و  صّخـشم  ناشیاه  هنوگ  رب  هودنا  مغ و  هک  يروط  هب  دـنزیر ، یم  کشا  هتخوس 

.تسا هتخاس  بوطرم  ار  ناشکرابم  نامشچ  فارطا 

دنک یم  لقن  ار  تارابع  نآ  نیع  ریدس  هک  دنتشاد  نابز  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  باطخ  ار  یتاملک  ترـضح  لاح  نیا  رد 
ناور و امش  کشا  يدماشیپ  هچ  زا  .دنکن  نایرگ  ار  تا  هدید  ادخ  مدرم ، نیرتهب  رسپ  يا  میتشاد : هضرع  ناشیا  هب  دیوگ : یم  دعب  و 

: دندومرف دندیشک و  یهآ  ترضح  تسا ؟ هدناشن  متام  هب  هنوگ  نیا  ار  امش  زیچ  هچ  و  تسا ؟ هدش  نایرگ  امش  هدید 

یِلا ُنوُکَی  ام  َناک َو  ام  ملِع  ایازَّرلا َو  ایالَبلا َو  ایانَملا َو  ِملِع  یلَع  ُلِمَتـشُملا  ُباتِکلا  َوُه  .ِموَیلا َو  اَذـه  َهَحیبَص  ِرفَجلا  ِباتِک  یف  ُترَظَن 
ُهَتَبیَغ انِِمئاق َو  َِدلوَم  ُهنِم  ُتلَّمَاَت  .مالّسلا َو  مهیلع  ِهِدَعب  نِم  َهَِّمئَالا  ملـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  ِِهب  ُهللا  َّصَخ  يذَّلا  ِهَمایِقلا  ِموَی 

مِِهنید َو نَع  مِهِرَثکَا  َداِدترا  ِِهتَبیَغ َو  ِلوُط  نِم  مِِهبُوُلق  یف  ِكوُکُّشلا  َدُّلَوَت  ِنامَّزلا َو  َِکلذ  یف  َنینِمؤُملا  يَوَلب  ِهِرمُع َو  َلوُط  ُهَءاطبِا َو  َو 
ِینَتذَخَاَف َهَیالِولا -  ِینعَی  - (1) ِهُِقنُع » یف  ُهَِرئاط  ُهانمَزلَا  ٍناسنِا  َّلُک  َو  : » ُهُرکِذ َسَّدَـقَت  ُهللا  َلاق  یتَّلَا  مِِهقاـنعَا ؛ نِم  ِمالـسِالا  َهَقبَر  مُهَعلَخ 

.ُنازحَالا (2) َّیَلَع  َتلوَتسا  ُهَّقِّرلا َو 

اهریم و1. گرم و  ملع  نآ  رد  هک  یباتک  نامه  مدرک ؛ رظن  رفَج  باتکرد  زورما  حبص 

301 ص :
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هللا یلـص  ربمایپ  هب  صوصخم  دـنوادخ  ار  ملع ) ای  باتک   ) نآ تسا و  جردـنم  تمایق  زور  ات  هدـنیآ  هتـشذگ و  اهیراتفرگ و  اـهالب و 
تیب و لها  ام  مئاق  دلوت  هرابرد  مدومن  لمأت  باتک  نآ  رد  .تسا و  هداد  رارق  مالّـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  دـعب  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

ندش ینالوط  رطاخ  هب  هک  ییاهدیدرت  ندمآ  دیدپ  نامز و  نآ  رد  نانمؤم  يراتفرگ  شرمع و  ندـش  ینالوط  وا و  درک  رید  تبیغ و 
نامه دوخ ؛ ياهندرگ  زا  مالـسا  قوط  ندرک  زاب  دوخ و  نید  زا  اهنآ  رتشیب  نتـشگرب  دوش و  یم  لصاح  اهنآ  ياهلد  رد  تبیغ  نامز 

لها تیالو  روظنم  هک  میا » هتخیوآ  شندرگ  رب  هک  تسه  يرئاط  ار  یناسنا  ره  : » تسا هدومرف  شا  هرابرد  لاـعتم  يادـخ  هک  یقوط 
.دش هریچ  نم  رب  ناوارف  هودنا  تخوس و  ملد  تالّمأت ) زا  دعب   ) .دشاب یم  تیب 

التبم شیوخ  تاداقتعا  رد  دـیدرت  ّکش و  هب  دـنا و  هدرک  مگ  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  تسا  یناسک  ّقح  رد  یتحاراـن  يزوسلد و  نیا 
نامز ندیـسر  ارف  زا  لبق  اهنرق  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  اهنآ  ینیدـیب  دادـترا و  ثعاب  نیمه  دـنا و  هتـشگ 

.دوب هدرک  نایرگ  تبیغ 

تبیغ نامز  رد  نید  ظفح 

هراشا

نتفر تسد  زا  رطخ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  ام  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  هک  يرطخ  نیرتمهم  تشذـگ  هک  روط  ناـمه 
.تسا هدش  نید  زا  تبقارم  رب  يدیکا  تاشرافـس  تبیغ  نامز  صوصخ  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا  ندش  نیدـیب  حیحـص و  تاداقتعا 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

.ٌدَحَا (1) اهنَع  مُکَّنَلیُزی  مُِکنایدَا ال  یف  َهللا  َهللااَف  ِِعباّسلا ، ِدلُو  نِم  ُسِماخلا  َدُِقف  اِذا 

شومارف نآ  ظفح  رد  ار  ادخ  دیـشاب و  تبقارم  رایـسب  دوخ  نید  دروم  رد  دیدرگ ، بیاغ  متفه  ماما  نادنزرف  زا  دنزرف  نیمجنپ  یتقو 
.دنک ادج  ناتنید  زا  ار  امش  یسک  ادابم  ات  دینکن 

.2 میمصت ناسنا  هکنیا  فرِص  هب  تسین و  يا  هداس  راک  تبیغ  نامز  رد  نید  ظفح 

302 ص :
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شهار زا  هک  یـسک  دـش و  دراو  هار  نآ  زا  دـیاب  هک  دراد  یّـصاخ  هار  يزیچ  ره  قّقحت  .دوش  یمن  قّقحم  دریگب ، نآ  ماـجنا  رب  یبلق 
.دشاب شدوخ  هار  زا  دیاب  مه  نید  ظفح  .دشاب  هتشاد  ار  نآ  لوصح  راظتنا  دیابن  دوشن ، دراو 

حور ياذغ  رد  تّقد 

ای دـنک ، یم  شوگ  هک  ییاهراون  ای  دـنک ، یم  هعلاطم  ناسنا  هک  تسا  یتاّلجم  اهباتک و  ندرک  لرتنک  نید ، ظـفح  ياـههار  زا  یکی 
دونـش یم  ای  دنیب  یم  ای  دناوخ  یم  هچنآ  هک  تسا  هدشن  نئمطم  ناسنا  ات  دشاب و  هدش  باسح  دیاب  اهنیا  همه  .دنیب  یم  هک  ییاهملیف 
دیابن ار  یباتک  ره  .دورب  نآ  غارـس  دـیابن  دـنک ، یمن  تسـس  شداقتعا  هب  تبـسن  ار  وا  دـشاب و  یم  ملاس  يداقتعا  يرکف و  ظاحل  زا 
ییاذغ ناسنا  هک  هنوگ  نامه  .دوشگ  دیابن  لهاان  هناگیب و  ره  يوس  هب  ار  لد  هزاورد  .تسـشن  دیابن  یـسک  ره  تبحـص  ياپ  .دناوخ 

راکفا و دنک ، یمن  هیهت  ار  نآ  یسک  ره  ییاج و  ره  زا  دنک و  یمن  هدافتسا  دوشن ، شتمالس  زا  نئمطم  ات  دروخب ، دهاوخ  یم  هک  ار 
: دنک یم  شرافس  نینچ  ام  هب  نآرق  .درک  دامتعا  یسک  ره  هب  تفرگ و  یسک  ره  زا  دیابن  مه  ار  اه  هشیدنا  ءارآ و 

(1) ِهِماعَط .» یِلا  ُناسنِالا  ِرُظنَیلَف  »

(. دروخن ار  يزیچ  هچ  دروخب و  ار  يزیچ  هچ  هک   ) دنک رظن  دوخ  ياذغ  رد  دیاب  ناسنا 

رد تهج  نیمه  هب  .دریگ  یم  ربرد  ار  یمدآ  رکف  حور و  ياذـغ  مه  دوـش و  یم  یمدآ  ندـب  مسج و  ياذـغ  لـماش  مـه  اذـغ ، نـیا 
: تسا هدمآ  نینچ  هفیرش  هیآ  رد  هماعط »  » زا يوار  لاؤس  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح 

.ُهُذُخأَی (2) نَّمِم  ُهُذُخأَی  يذَّلا  ُهُملِع 

.دریگ یم  ار  نآ  یسک  هچ  زا  هک  دنک  رظن  دیاب  دنک ، یم  بسک  هک  تسوا  ملع  ماعط  زا  روظنم 

دوـخ مسج  ندـب و  ياذـغ  زا  شیب  دـیاب  دوـش ، یم  دراو  وا  رب  هک  ییاـه  هشیدـنا  راـکفا و  ینعی  حور  ياذـغ  دروـم  رد  ناـسنا  سپ 
.ینانیمطا ات  دشاب و  هتشاد  تیساسح 

303 ص :

.24 (/ 80  ) سبع - 1
.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 2 ص 96 ح 38 ، - 2
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.دورن شغارس  تسین ، وا  نید  ررض  هب  يزیچ  هک  هدرکن  ادیپ 

یملع رظن  زا  هـک  دور  یم  یتـالاقم  اـهباتک و  غارـس  هنارکفنــشور ، رهاـظ  هـب  ياـه  هزیگنا  يور  زا  قـیقحت و  ماـن  هـب  ناـسنا  یهاـگ 
زا یناسآ  هب  هدوب  دـقتعم  ار  هچنآ  قیقحت ، لاـیخ  هب  تقو  نآ  درادـن و  نآ  تسرداـن  تسرد و  صیخـشت  يارب  ار  یفاـک  ّتیحـالص 

هتـشذگ و راـک  زا  راـک  رگید  هک  دـیآ  یم  شدوخ  هب  هاـگ  نآ  دـنک و  یم  کـش  هتـشاد  نیقی  هچنآ  رد  مک  مک  دـهد و  یم  تسد 
ره هب  تبسن  درادن و  وا  بلق  حور و  رد  ییاج  قح  نخـس  رگید  هک  هدش  ُرپ  یفارحنا  راکفا  لطاب و  نانخـس  زا  شبلق  رکف و  نانچنآ 

.دریگ یم  هنامصخ  یعضوم  یحیحص ، رکف 

، فارحنا نامز  تّدـم  اریز  .دوش  عقاو  بورغ -  ات  حبـص  نیب  زور -  کـی  رد  هلاـقم  کـی  ندـناوخ  اـب  تسا  نکمم  لد  يروک  نیا 
ابیز رهاظ  هب  رکف  زرط  کی  لباقم  رد  دشاب ، فیعض  یلیخ  رگا  .دراد  صخش  یملع  ینامیا و  هیُنب  فعـض  تّوق و  نازیم  هب  یگتـسب 

.دتفا یم  راکنا  سپس  دیدرت و  کش و  هب  دنک و  تمواقم  دناوت  یمن  دساف ، عقاو  رد  اّما 

نیا رد  نید  ظفح  يارب  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  نامیا  اب  ياـهناسنا  يرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  تبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  یتارطخ  اـهنیا 
ّدر يارب  یملع  ییاناوت  صخش  هک  ار  ییاهباتک  ندناوخ  هعیش ، ياهقف  همه  هکنیا  .دوب  بقارم  رما  نیا  هب  تبسن  تّدش  هب  دیاب  نامز ،

هتـساخرب اهقف  ياوتف  نیا  .تسا  تهج  نیمه  زا  دنا ، هتـسناد  مارح  ّهلاض - » بتک   » هعلاطم ناونع  تحت  درادـن -  نآ  بلاطم  تابثا  و 
نید و دنا  هتساوخ  دنا و  هتشاد  دوخ  نارادتسود  هب  هک  یتّبحم  هقالع و  لیلد  هب  اهنآ  .تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  هیحان  زا  روثأم  هلّدا  زا 

.دنا هدومرف  شرافس  دریگن ، رارق  یهابت  فارحنا و  شوختسد  یتحار  هب  اهنآ  تاداقتعا 

ياههار نیا  همه  دوجو  اب  هک  یـسک  .دـشاب و  یم  تبیغ  نامز  رد  نید  زا  تبقارم  ظفح و  ياـههار  زا  یکی  شرافـس ، نیا  هب  لـمع 
رایـسب ددرگن ، جراـخ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ریـسم  زا  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ  ملاـس  تاداـقتعا  دـنک و  تمواـقم  دـناوتب  یفارحنا ،

.تسا یتمیق  هداعلا  قوف  وا  شالت  دنمشزرا و 

رد راخ  زا  رپ  هخاش  نتشادهگن  هب  تبیغ ، نامز  رد  نید  نتشادهگن  ام  ثیداحا  رد 
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دناسر  یم  نامز  نیا  رد  ار  يرادنید  یتخس  یبوخ  هب  نیا  .تسا  هدش  هیبشت  تسد 

َّنِا ِهِدَِـیب ... !؟ ِداتَقلا  َكوَش  ُکِسُمی  مُکُّیَاَف  .ِهِدَِـیب  اذَـکه  َلاق  َُّمث  .ِداتَقِلل  ِطِراخلاَک  ِِهنیدـِب  اهیف  ُکِّسَمَتُملا  ًهَبیَغ  ِرمَالا  اَذـه  ِبِحاِصل  َِنِا 
.ِِهنیِدب (1) َکَّسَمَتَیل  ٌدبَع َو  َهللا  ِقَّتَیلَف  .ًهَبیَغ  ِرمَالا  اَذه  ِبِحاِصل 

رپ هخاش  هک  تسا  یـسک  دننام  دیامن  ظفح  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  نامز  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تماما ) تیالو و   ) رما نیا  بحاص 
دناوت یم  امش  زا  کی  مادک  سپ  .دندومرف ) مّسجم  تسد  هراشا  اب  ار  راک  نیا  ترضح  سپـس   ) .دشارتب تسد  اب  ار  داتَق (2)  راخ  زا 

اهر ار  دوخ  نید  دـیامن و  ظفح  ار  یهلا  ياوقت  دـیاب  هدـنب  سپ  .دراد  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  دَـنَِکب ... !؟ دوخ  تسد  اـب  ار  داـتَق  غیت 
.دنکن

هنابیرغ يرادنید 

ار شنید  هک  یتارطخ  زا  دـیابن  ناـسنا  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  طیارـش  .تسین  رـسدرد  یب  مارآ و  عاـضوا  کـی  تبیغ  ناـمز  عاـضوا 
دـشیدنیب و شدوخ  تحلـصم  هب  دـیاب  ناـسنا  .ناـمه  نید  نتفر  تسد  زا  ناـمه و  رما  نیا  زا  تلفغ  .دوـش  لـفاغ  دـنک ، یم  دـیدهت 

.دنک رارف  دریگب و  ار  شنید  دیاب  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  يریبعت  هب  .دزاسن  لفاغ  شیوخ  تداعـس  زا  ار  وا  یگدـنز  تالکـشم 
رد اپ  زا  هلباقم و  ییاناوت  یسک ، ره  .دزیرگب  دننک  دراو  همطل  وا  نید  هب  دنهاوخ  یم  فلتخم  لاکشَا  هب  هک  ینانمشد  لباقم  زا  ینعی 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  .دراد  ّتیمها  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  دوخ  ظفح  .درادن  ار  نمشد  ندروآ 

.7(3) ِِهنیِدب ! ِّرافلا  ِبیرَغِلل  یبوط  َو  ِباترُمِلل ! ٌلیَوَف  .َیِفَخ  َُّمث  ُهَدَعب  ٌجارِس  اَدب  ٌِّیلَع ، ینبا  َتام  اِذا 

305 ص :

ح 1. هبیغلا ، یف  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 335 ، لوصا  - 1
ندیـشارت راوشد ، تخـس و  رایـسب  ياهراک  يارب  یبرع  رد  .تسا و  نزوس  دننام  نآ  ياهراخ  هک  تسا  تخـس  یتخرد  مان  داتق  - 2

.دور یم  راک  هب  لثملا  برض  ناونع  هب  تسد ، اب  داتق  ياهراخ 
ح 37. باب 10 ، ینامعن ، تبیغ  - 3
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رون سپـس  مالّـسلا .) هیلع  يرکـسع  ترـضح  ینعی   ) دوش یم  رهاظ  يرون  مالّـسلا ) هیلع  يداه  ترـضح   ) یلع مرـسپ  گرم  زا  دـعب 
یبیرغ نآ  لاح  هب  اشوخ  و  دتفا ! دیدرت  کش و  هب  هک  یسک  رب  ياو  سپ  مالّسلا .) هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز   ) ددرگ یم  ناهنپ 

! دیامن رارف  درادرب و  ار  دوخ  نید  هک 

 - دوخ بیرغ  ماما  زا  نانمؤم  هک  تسا  یتفص  نیا  .دنک  یم  ظفح  رتهب  تافارحنا  ربارب  رد  ار  ناسنا  نتـسیز  هنابیرغ  تبیغ ، نامز  رد 
.دنرب یم  ثرا  هب  هادف -  انحاورا  هللا  هیقب  ترضح 

هب هّجوت  اب  .مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هاگدید  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  يرادـنید  ریوصت  زا  تسا  يا  هشوگ  اهنیا 
.درب رد  هب  ملاس  ناج  تخیرگ و  تارطخ  نیا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  هراچ  هار  دید  دیاب  تالکشم ، نیا  دوجو 

.مینک یم  وجتسج  ثیداحا  رد  ار  شسرپ  نیا  خساپ  دعب  لصف  رد 
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تبیغ نامز  رد  نید  ظفح  هار  اهنت  ماما  تفرعم  لصف 3 :

تبیغ نامز  رد  دنوادخ  زا  تفرعم  تساوخرد 

هراشا

ناماما ناـمز  رد  درک ، وجتـسج  دـیاب  يزیچ  هچ  رد  ار  تاـجن  هار  درک و  دـیاب  هچ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  هک  لاؤس  نیا 
دوـخ ناـیاوشیپ  زا  دـیاب  دروـخ و  یم  اـم  زورما  درد  هـب  باوـج  لاؤـس و  نـیا  .دـنا  هداد  خـساپ  مـه  ناـشیا  هدـش و  حرطم  هتــشذگ 

.دنا هدومرف  ییامنهار  دروم  نیا  رد  ار  ام  هک  مینک  يرازگساپس 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.َنُولِطبُملا (1) ُباترَی  َِکلذ  َدنِعَف  .َهَعیّشلا  َنِحَتمَی  نَا  ُّبُِحی  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنَا  َریَغ  َموُقَی . ...  نَا  َلبَق  ًهَبیَغ  ِمالُغِلل  َّنِا 

ماگنه نآ  رد  سپ  .دیامن  ناحتما  ار  هعیـش  هک  دراد  تسود  لجوّزع  يادخ  یلو   ... . دراد یتبیغ  دنک ، مایق  هکنآ  زا  شیپ  ناوج  نآ 
.دنتفا یم  دیدرت  هب  لطاب  لها  تبیغ ) نامز  )

، منک كرد  ار  نامز  نآ  نم  رگا  هک  دـنک  یم  لاؤس  ترـضح  تمدـخ  زا  تارابع ، نیا  لقن  زا  سپ  تسا ، ثیدـح  يوار  هک  هرارز 
.5: دنهد یم  خساپ  نینچ  ترضح  و  مراد ، يا  هفیظو  هچ 

307 ص :
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ینفِّرَع َّمُهّللا  .َکِِّیبـَن  فِرعَا  َمل  َکَـسفَن ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکـََّنِاَف  .َکَـسفَن  ینفِّرَع  َّمُـهّللَا  ِءاعُّدـلا : اَذـِهب  ُعداَـف  َناـمَّزلا  اَذـه  َتـکَردَا  اِذا 
نَع ُتلَلَـض  َکَـتَّجُح ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکَّنِاَـف  .َکَـتَّجُح  ینفِّرَع  َّمُهّللا  .َکَـتَّجُح  فِرعَا  َمل  َکـَلوُسَر ، ینفِّرَُعت  َمل  نِا  َکَّنِاَـف  .َکـَلوُسَر 

.ینید

، ینکن یفّرعم  نم  هب  ار  دوخ  رگا  هک  راد ؛ ینازرا  نم  هب  ار  دوخ  تفرعم  ایادـخ ، ناوخب : ار  اعد  نیا  يدرک ، كرد  ار  نامز  نیا  رگا 
تّجح نم  ینکن ، یفّرعم  نم  هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک  شخبب ؛ نم  هب  ار  دوخ  لوسر  تفرعم  ایادـخ ، .مسانـش  یمن  ار  وت  ربمایپ  نم 
هارمگ دوخ  نید  زا  ینکن ، یفّرعم  نم  هب  ار  دوخ  تّجح  رگا  هک  امرف ؛ اطع  نم  هب  ار  دوخ  تّجح  تفرعم  ایادخ ، .مسانـش  یمن  ار  وت 

.موش یم 

تفرعم بسک  رد  اعد  شقن 

: دنک یم  هّجوت  بلج  هتکن  ود  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شرافس  نیا  رد 

بلطم نیا ، درک و  تاجن  يریگتـسد و  بلط  وا  زا  تفر و  ادـخ  هناخ  رد  دـیاب  هکنیا  دـنهد و  یم  اـعد  روتـسد  ترـضح  هکنیا : لّوا 
شدوخ لامعا  يور  دـهاوخب  دـشاب و  یکّتم  دنتـسه ، وا  لثم  هک  ینارگید  هب  اـی  شدوخ  هب  يا  هّرذ  یـسک  رگا  .تسا  یّمهم  رایـسب 

نیمه دشاب ، هتـشاد  اهنیا  لاثما  هداد و  ماجنا  هک  ییاهتمدـخ  ای  هدرک  هعلاطم  هچنآ  هب  مک -  دـنچ  ره  ینانیمطا -  دـنک و  زاب  یباسح 
شدوخ هب  ار  ناسنا  يا  هظحل  ادخ  رگا  .دوش  یم  ینیدیب  تکاله و  يداو  رد  وا  طوقس  شزغل و  ثعاب  ادخ ، ریغ  رب  لاکّتا  دامتعا و 

وا تسد  يدحا  دیآ و  یمن  شراک  هب  ناسنا ، لامعا  زا  کی  چیه  تروص  نآ  رد  دیامن ، لس  وا  زا  ار  دوخ  تاقیفوت  دنک و  راذـگاو 
: تفرگ دهاوخن  ار 

(1) ادِشُرم .» ًاِّیلَو  َُهل  َدِجَت  نَلَف  ِللُضی  نَم  ِدَتهُملا َو  َوُهَف  ُهللا  ِدهَی  نَم  »

دهاوخن يا  هدننک  داشرا  تسرپرس  چیه  دنک ، هارمگ  دنوادخ  هک  ار  یسک  .تسا و  هدش  تیاده  دنک ، تیاده  دنوادخ  ار  سک  ره 
.تشاد

هب ار  یـسک  هکنیا  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  هنرگ  و  تسا ؛ شیوخ  لاح  هب  صخـش  ندرک  اهر  قیفوت و  بلـس  يانعم  هب  ادـخ  لالـضا » »
.7 طقف دیاب  نیاربانب  .دزاس  یمّنهج  ربج 
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: تسا هدومرف  نآرق  رد  .دومن  عوجر  هدوشگ  يریگتسد  تیاده و  يارب  وا  هک  یباب  نآ  هب  درک و  هیکت  دنوادخ  تیانع  لضف و  هب 

یسربط ج 1 ص 338.(2) جاجتحا  (1) اِهباوبَا .» نِم  َتُوُیبلا  اُوتأ  «َو 

.دیوش دراو  اهنآ  ياهرد  زا  اه  هناخ  هب 

.دنتسه مالّسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  اهنت  دنوادخ  تیاده  باب 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

انیَلَع َلَّضَف  انََفلاخ َو  نَم  .اِهباوبَا َو  نِم  َتُوُیبلا  یَتَا  دَـقََف  اِنتَیالِِوب ، َّرَقَا  انََعبات َو  نَمَف  .اِهباوبَا ...  نِم  یتُؤت  نَا  اِهب  ُهللا  َرَمَا  یتَّلا  َتُوُیبلا  َنَحن 
(2  ) .اهِروُهُظ نِم  َتُوُیبلا  یَتَا  دَقَف  انَریَغ ،

ام تیالو  هب  دـنک و  يوریپ  ام  زا  هک  ره  سپ  .دـنوش ...  دراو  نآ  ياهرد  زا  هک  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  ییاـه  هناـخ  نآ  میتسه  اـم 
اه هناخ  تشپ  زا  دهد ، حیجرت  ام  رب  ار  ام  ریغ  دنک و  تفلاخم  ام  اب  سک  ره  .تسا و  هدش  اهنآ  دراو  اه  هناخ  ياهرد  زا  دیامن ، رارقا 

.تسا هدش  اهنآ  دراو 

.دریگ رارق  وا  تیانع  دروم  ات  دنک  هّجوت  دنوادخ  هب  یهلا  باوبا  نیا  زا  طقف  دیاب  ناسنا  نیاربانب 

: دریگ یمن  رارق  دنوادخ  هّجوت  دروم  ناسنا  دشابن ، اعد  رگا  .درک  اعد  یهلا  هاگرد  هب  دیاب  يداقتعا  نینچ  اب 

(3) مُکُؤاعُد .» الَول  ّیِبَر  مُِکب  ُأَبعَی  ام  ُلق  »

.دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب : ربمایپ ) يا  )

، دوخ فیاظو  همه  ماجنا  دوجو  اب  دـنادب  ناسنا  هکنیا  .دراد  یّـصاخ  ّتیمها  لاعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  تیعقاو ، نیا  هب  داقتعا  شفن 
.7 اذل .دیامن  هیکت  شلامعا  رب  دیابن 
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لاثم ناونع  هب  .تسا  هدش  شرافـس  دـیکأت و  بلطم  نیمه  يور  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هیحان  زا  هدـش  دراو  ياهاعد  رد  مینیب  یم 
: تسا هدمآ  میرک -  نآرق  زا  ذوخأم  هفیرش -  ترابع  نیا  دشاب ، یم  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  بوسنم  هک  حاتتفا  ياعد  رد 

.ُهللا اَنادَه  نَا  الَول  َيِدَتهَِنل  انُک  ام  .اذِهل َو  انادَه  يذَّلا  ِهِّلل  ُدمَحلَا 

تیاده ام  دوبن ، دنوادخ  تیادـه  رگا  .دومرف و  تیادـه  تماما ) تیالو و   ) رما نیا  هب  ار  ام  هک  تسادـخ  هتـسیاش  شیاتـس  دـمح و 
.میدش یمن 

روثأم ياعد  تّیمها 

هب هّتبلا  ینایب -  ره  اـب  یناـبز و  ره  هب  تسا  زاـُجم  ناـسنا  هکنیا  اـب  .تسا  روثأـم  ياـهاعد  هب  صاـخ  هّجوت  اـعد ، رما  رد  رگید  تهج 
مالّـسلا مهیلع  همئا  ایبنا و  لاعتم ، يادخ  هک  اجنآ  زا  اّما  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  وا  زا  دناوخب و  ار  ادخ  دشاب -  حیحـص  هک  یطرش 

زا مه  ار  ندرک  اعد  هوحن  ناسنا  تسا  رتهب  هدومرف ، نّیعم  دوخ ، راگدرورپ  اب  مدرم  طابترا  یگنوگچ  یگدـنب و  هوحن  میلعت  يارب  ار 
ار نآ  دوخ  اهناسنا  هک  ییاهاعد  رد  دراد  روثأم  ياهاعد  هک  يرثا  .دناوخب  ار  ادخ  دنا ، هدومرف  اهنآ  هک  روط  نآ  دنک و  لاؤس  ناشیا 

دوخ هک  هنوگ  نامه  دیاب  دیـسر ، ناسنا  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هیحان  زا  ییاعد  هک  هاگ  نآ  .درادن و  دوجو  دـنزاس ، یم 
.دیامن شدایز  ای  مک  هدرک و  يراکتسد  نآ  رد  دوخ  لیم  قباطم  هک  تسین  زاُجم  دناوخب و  ار  نآ  دنا ، هدومرف 

هب مالّسلا  هیلع  رصع  ّیلو  ترضح  تبیغ  نامز  صوصخ  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهـشرافس  زا  یکی  نمـض  رد  عوضوم  نیا 
: دنا هدومرف  ثیدح  زاغآ  رد  .تسا  هدمآ  تحارص 

.ِقیرَغلا (1) ِءاعُِدب  اعَد  نِم  ّاِلا  اهنِم  وُجنَی  .ًيدُه ال  ِماِما  يُری َو ال  ٍمَلَع  ِالب  َنوَقبَتَف  ٌهَهبُش  مُُکبیُصتَس 

یماما روضح  دوش و  هدید  هک  یمچرپ  هناشن و  دوجو  نودب  سپ  دیوش  یم  لطاب ) قح و  ندش  هبتـشم   ) يا ههبـش  هب  التبم  هدنیآ  رد 
.دبای یمن  تاجن  دناوخب ، ار  قیرغ  ياعد  هک  یسک  زج  تیعضو  نیا  زا  .دنام  دیهاوخ  یقاب  دنک ، تیاده  هک 

.ن هنوگچ  قیرغ  ياعد  دنک : یم  لاؤس  تسا  ثیدح  يوار  هک  نانِس  نب  هللادبع 

310 ص :

.نیدلا لامک  زا  راونالاراحب ج 52 ص 149 ح 73 ، - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 330 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_310_1
http://www.ghaemiyeh.com


: ییوگ یم  دنیامرف : یم  ترضح  تسا ؟

.َِکنید یلَع  یبلَق  ّتِبَث  ِبُولُقلا ، َّبِلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمحَر  ای  ُهللا  ای 

.رادب تباث  تدوخ  نید  رب  ارم  بلق  ینک ، یم  وروریز  ار  اهلد  هک  یسک  يا  میحر ، يا  نامحر ، يا  ادخ ، يا 

اّما َِکنید » یلَع  یبلَق  ّتِبَث  ِراصبَالا ، ِبُولُقلا َو  َّبِلَقُم  ای  : » دـناوخ یم  ترابع  نیا  هب  ار  ترـضح  شیامرف  نانـس  نب  هللادـبع  هاـگ  نآ 
: دنیامرف یم  موصعم ، زا  هدش  رداص  ظفل  تلاصا  هب  وا  ندش  رّکذتم  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما 

.َِکنید یلَع  یبلَق  ّتِبَث  ِبُولُقلا  َّبِلَقُم  ای  ُلُوقَا : امَک  ُلق  نِکل  َو  ِراصبَالا ، ِبُولُقلا َو  َّبِلَقُم  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 

هک هنوگ  نامه  وت  یلو  تسا ) حیحـص  هسفن  یف  يدـناوخ  وت  هک  یترابع  و   ) تسه اه  هدـید  اهلد و  هدـننک  وروریز  لجوزع  يادـخ 
.کنید یلع  یبلق  ّتبث  بولقلا ، ّبلقم  ای  وگب : میوگ ، یم  نم 

یمان بلاج ، هتکن  .تسا  هدـش  دـیکأت  دـنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  رب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ّصاـخ  هک  شرافـس  نیا  رد 
تسا یسک  نآ  زا  روظنم  هدش و  قرغ  ینعی  قیرغ  .دنا  هدیمان  قیرغ »  » ياعد ار  نآ  دنا و  هتـشاذگ  اعد  نیا  يور  ترـضح  هک  تسا 

هب جاـیتحا  هک  یـسک  نینچ  .دـهد  تاـجن  اـهنآ  زا  ار  دوـخ  دـناوت  یمن  هدـمآ و  راـتفرگ  تبیغ  ناـمز  ياـه  هنتف  ـالب و  جاوـما  هب  هک 
دهاوخب و یسک  هچ  زا  دنادب  ات  هدش  هداد  میلعت  وا  هب  قیرغ  ياعد  تهج  نیمه  هب  .دهد  تاجن  ار  وا  يرگید  دیاب  دراد و  يریگتسد 

.دهاوخب يزیچ  هچ 

تبیغ نامز  رد  ینیدیب  زا  ینارگن 

ناسنا يارب  دناوت  یم  دنتـسه ، یهابت  داسف و  يایرد  زا  ندش  قرغ  لاح  رد  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  هک  تیعقاو  نیا  هب  نتـشاد  هّجوت 
یمن مه  هجلاعم  لابند  دنکن ، يدرد  ساسحا  هک  یسک  .دور  یم  نآ  يوراد  لابند  هب  .دسانشب  ار  درد  ناسنا  رگا  .دشاب  دیفم  رایـسب 

.دور

ساّسح و طیارش  ًالصا  نامیا ، لها  زا  يرایسب  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هنافّسأتم 
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جاوما موجه  دروم  فرط  ره  زا  هک  دـنا  هتـسشن  ییتشک  رد  هغدـغد  نودـب  تحار و  لایخ  اب  دـننک و  یمن  كرد  ار  دوخ  كانرطخ 
تسا و ربخ  هچ  نوریب  دـنناد  یم  هک  یناسک  اهنت  .دراد  دوجو  نآ  ندـش  درُخ  نتـسکش و  لامتحا  هظحل  ره  هتفرگ و  رارق  كانرطخ 

دنا هدیمرآ  یتشک  رد  هدوسآ  رطاخ  اب  نارگید  .دنراد  ینارگن  دنتسه ، هاگآ  یتشک  هندب  ندوب  تسس  ایرد و  ندوب  ینافوط  هب  تبسن 
! دنتسه لوغشم  دوخ  يداع  ياهراک  ماجنا  هب  و 

هفیظو .دنهد  یم  صیخشت  ار  نآ  ینارحب  عاضوا  دننک و  یم  كرد  ار  هنامز  تارطخ  هک  يدارفا  دنتـسه  مک  رایـسب  تبیغ  نامز  رد 
يایند نارگن  هک  رادـقم  نآ  فصن  لقاال  هداتفا و  رکف  هب  مه  اهنآ  اـت  تساـهنآ ، هب  نداد  رادـشه  نارگید و  هب  نداد  هّجوت  دارفا  نیا 

.دنشابن یلابُاال  توافت و  یب  نآ  ظفح  هب  تبسن  دنشاب و  دوخ  نید  رکف  هب  دنتسه ، دوخ 

راگدرورپ هاگرد  هب  دنک و  یم  اعد  لد  ناج و  زا  هاگ  نآ  دیمهف ، ار  نآ  رد  يرادنید  یتخـس  تبیغ و  نامز  تیـساّسح  ناسنا  یتقو 
ملاس دنهد و  تاجن  ینارُحب  تیعـضو  نیا  زا  ار  وا  ات  دوش  یم  لّسوتم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تایانع  لیذ  هب  دنک و  یم  دنلب  زاین  تسد 

.دنناسرب تداعس  تاجن و  لحاس  هب 

دوب دقتعم  مالّسلا  هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  ًابلق  رگا  هک  میشاب  هتشاد  رواب  دیاب  ام  هصالخ  روط  هب  سپ 
دوخ هب  ار  تمعن  نیا  دـیابن  زگره  تسا و  هدوبن  یهلا  لضف  راگدرورپ و  فطل  هب  زج  میا ، هتـشاد  يرادـیاپ  تابث و  داقتعا  نیا  رد  و 

.مینادب بستنم 

رت قیمع  رتشیب و  اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  قاقحتـسا  مدـع  دوش ، هدوزفا  ام  هب  تبـسن  یهلا  فاـطلا  رب  ردـق  ره  میـشیدنیب ، تسرد  رگا 
رتولج تیاده  ریسم  رد  هچ  ره  ناسنا  يرآ ؛ .مینک  یم  عّرضت  اعد و  رتشیب  زوس  اب  رت و  هناصلاخ  یهلا  هاگشیپ  هب  مینک و  یم  نادجو 

تیاده باوبا  هب  ار  دوخ  لّسوت  تیاده ، ریسم  رد  یّقرت  تازاوم  هب  دیاب  دراد و  جایتحا  يرتشیب  يریگتسد  هب  دیامن ، تفرشیپ  دور و 
: دناوخب لد  قامعا  زا  دنک و  رتشیب  یهلا 
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.ینَتیَدَه (1) ِذا  َدَعب  یبلَق  غُِزت  .ًهَّیلِهاج َو ال  ًهَتیم  ینتُِمت  َّمُهّللا ال 

.نادرگم فرحنم  يا ، هدرک  متیاده  هکنآ  زا  سپ  ارم  بلق  .ناریمن و  یلهاج  گرم  هب  ارم  ایادخ ،

انامه ادـخ  تسد  .تسین و  ناسنا  اـب  شراـیتخا  دوش و  یم  وروریز  ادـخ  تسد  هب  تسا ، یهلا  تیادـه  لوزن  لـحم  هک  ناـسنا  بلق 
بلط ادـخ  زا  دوب و  لّسوتم  اهنآ  هب  دـیاب  اذـل  .دنتـسه  ناشیا  یمارگ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سّدـقم  دوجو 

.درک تیاده 

تبیغ نامز  رد  اهاعد  ياوتحم 

ياوتحم دنک ، یم  هّجوت  بلج  ینید » نع  تللض  کسفن ...  ینفرع  مهللا  : » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  شرافـس  رد  هک  يا  هتکن  نیمود 
یم مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفرعم  ادـخ ، تفرعم  لماش  هک  تسا  فیرـش  ياـعد  نیا 

.دنوش یم  بوسحم  نید  عورف  لئاسم ، ریاس  دنتسه و  نید  لوصا  روما  نیا  .دوش 

، ددرگ دنبیاپ  ناشیا  تیالو  هب  دشاب و  هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  یسک  رگا  هک  دیدرگ  نایب  لیصفت  هب  باتک  مود  شخب  رد 
بیصن هک  یتمعن  نیلّوا  مالّـسلا ، هیلع  ماما  تیالو  لبح  هب  ماصتعا  اب  اریز  .تسا  هدروآ  تسد  هب  مه  ار  یبلق  تفرعم  ود  نآ  عقاو  رد 

یم هضرع  اعد  ياهتنا  رد  اذل  .تسوا  یگدنب  هب  تبـسن  میلـست  مازتلا و  ادخ و  تفرعم  هب  فارتعا  حیحـص و  دیحوت  دوش ، یم  ناسنا 
تسین تهج  نیا  هب  ًافرـص  هجیتن  نیا  .تسا  نید  زا  یهارمگ  شا  هجیتن  میـسانشن ، ار  مالّـسلا ) هیلع  ماما   ) ادخ تّجح  رگا  هک  میراد 

تیب لها  زا  دـیاب  طقف  ار  نید  عورف  ماکحا  هک  تسا  یمّلـسم  رما  نیا ، .تسا  نید  ماکحا  هب  لـهج  بجوم  ماـما  تخانـش  مدـع  هک 
همه هراصع  روحم و  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هک  تسا  يداقتعا  ياه  هیاپ  نید و  لوصا  عورف ، زا  رتمهم  اّما  تخومآ ، مالّسلا  مهیلع 

دیاقع همه  ًالمع  نآ ، دوجو  اب  و  دوب ، دـهاوخن  دـیفم  ناسنا  لاح  هب  مه  دـنوادخ  تفرعم  دـیحوت و  نآ ، دوجو  نودـب  هک  تساـهنآ 
.دشاب یم  ناسنا  رایتحا  رد  هّقح 

.3 زیمآ هغلابم  ینخس  تسا ، مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  نامه  نید »  » هک دوش  هتفگ  رگا  نیاربانب 

313 ص :

نب دّیس  عوبسالا  لامج  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  بیان  زا  لوقنم  هعمج ، زور  رصع  زامن  زا  دعب  دراو  ياعد  زا  تسا  یتمسق  - 1
ح 43. باب 45 ، نیدلا ، لامک  لصف 47 ص 315 و  سوواط 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 333 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_313_1
http://www.ghaemiyeh.com


حیحـص تفرعم  زیچ  ره  زا  شیب  تسا ، ناسنا  تساوخرد  دروم  قیرغ  ياـعد  اـعد و  نیا  رد  هچنآ  .دوب  دـهاوخن  هحماـسم  يور  زا  و 
مه اهزیچ  هّیقب  دوش ، لـصاح  نیا  رگا  هک  دـشاب  یم  نآ  رد  يرادـیاپ  تاـبث و  هجرف و  یلاـعت  هللا  لّـجع  رـصع  ماـما  دوخ  هب  تبـسن 

.دروخ یمن  ناسنا  درد  هب  مه  رگید  زیچ  چیه  دوشن ، لصاح  نیا  رگا  و  دوش ، یم  لصاح 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیالو  رب  يرادیاپ  تلیضف 

هراشا

هیلع ماما  تفرعم  رب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يریگتـسد  ادخ و  فطل  هب  تبیغ ، نامز  ياهیراوشد  اهیتخـس و  همه  اب  یـسک  رگا  لاح 
نینچ .دوب  دهاوخ  دنمـشزرا  یتمیق و  رایـسب  شنامیا  دیدرگن ، جراخ  نامیا  ریـسم  زا  دش و  مدق  تباث  ناشیا  تیالو  لوبق  مالّـسلا و 
كرد ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  روضح  نامز  هک  یناسک  رب  هدروآ ، ناـمیا  ناگدـید  زا  رود  بیاـغ و  ماـما  هب  هکنیا  تهج  زا  یـصخش 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  تلیضف  يرترب و  دنا ، هدش  میلست  راکشآ ، ياه  هناشن  ندید  اب  هدرک و 

ٍداوَِسب اُونَمآَف  ُهَّجُحلا  ُمُهتَبَجَح  َِّیبَّنلا َو  اوُقَحلَی  َمل  ِنامَّزلا  ِرِخآ  یف  َنونوکَی  ٌموَق  ًانیقَی  مُهَمَظعَا  ًانامیا َو  ِساّنلا  َبَجعَا  َّنَا  مَلعاَو  ُِّیلَع ، اـی 
.ٍضاَیب (1) یلَع 

هدـیدن ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یهورگ  نیقی ، تهج  زا  اهنآ  نیرتگرزب  نامیا و  تهج  زا  مدرم  نیرتزیگنا  تفگـش  هک  نادـب  یلع ، يا 
.دنا هدروآ  نامیا  يدیپس  يور  یهایس  هب  دنا و  هدنام  بوجحم  ادخ )  ) تّجح ندید  زا  دنا و 

ماما تبیغ  نامز  رد  نامیا  هک  دشاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  ياه  هتـشون  زا  هیانک  دـناوت  یم  يدـیپس  يور  یهایس 
.تساه هتشون  نیمه  رب  اکّتا  اب  مالّسلا  هیلع 

: دندومرف نینچ  دندرک ، دای  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  يرگید  ثیدح  رد 

«... (2) بیغلاـب نونمؤی  نیذـلا  : » لاـقف هباـتک  یف  هللا  مهفـصو  نم  کـئلوا  مهتبحم ! یلع  نیمیقمل  یبوط  هتبیغ ! یف  نیرباـصلل  یبوـط 
.6(3).

314 ص :

ح 8. باب 25 ، نیدلا ، لامک  - 1
.3 (/ 2  ) هرقب - 2

ناهرب ح 1 ص 54 ح 6. ریسفت  - 3
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یناسک دنتـسه  اهنآ  دـننام ! یم  اجرباپ  همئا )  ) ناشیا ّتبحم  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  وا ! تبیغ  رد  ناگدـننکربص  لاح  هب  اشوخ 
«... . دنراد نامیا  تبیغ  هب  هک  یناسک  : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  ناشیا  دوخ ، باتک  رد  دنوادخ  هک 

میلـست اهنآ و  هب  ندروآ  نامیا  دنک ، هدهاشم  نایعلاب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیناّقح  ياه  هناشن  تازجعم و  ناسنا  یتقو  یتسار 
خـیرات و رد  نآ  لقن  هب  هعجارم  دـنکن و  دـهاشم  ار  دـهاوش  هنوگ  نیا  ناسنا  هک  یتقو  زا  تسا  رت  هداـس  بتارم  هب  ناـشیا ، هب  ندـش 

هدینـش دوخ  شوگ  اب  هدید و  دوخ  مشچ  هب  ار  اهزیچ  نیا  هک  دـشاب  یـسک  نامیا  دـننام  شنامیا  لاح  نیا  اب  دروآ و  نامیا  ثیداحا 
ناحتما دروم  يرگید  هنوگ  هب  مه  تبیغ  نامز  لها  دـندش و  یم  ناـحتما  يا  هنوگ  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  روضح  ناـمز  مدرم  .تسا 

.دنریگ یم  رارق 

تبیغ نامز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناردارب 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دراد  شزرا  بیغ  هب  نامیا  ردـق  نآ  .تسا  بیغ  هب  نامیا  نیمه  تبیغ ، نامز  مدرم  يارب  یناحتما  هّدام  نیرتمهم 
نینچ باحـصا  زا  یهورگ  عمج  رد  يزور  ناشیا  .دـندناوخ  دوخ  ناردارب  ار  دارفا  نیا  شیوخ ، تایح  ناـمز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

درگ هک  یباحـصا  .دندروآ  نابز  رب  راب  ود  ار  اعد  نیا  .ناسرب » نم  رادید  هب  ار  مناردارب  ایادخ ، «:» .یناوخا ینقل  مهللا  : » دـندرک اعد 
: دندومرف میتسین ؟ امش  ناردارب  ام  رگم  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندوب  ترضح  نآ 

نَا ِلـبَق  نِم  مِِهئاـبآ  ِءامـسَا  مِِهئامـسَِاب َو  ُهللا  ٌمِهینَفَّرَع  دََـقل  ینوَرَی ، َمل  اوـُنَمآ َو  ِناـمَّزلا  ِرِخآ  یف  ٌموَـق  یناوـِخا  َو  یباحـصَا ؛ مُـکَّنِا  ـال ،
یلَع ِِضباقلاَک  وَا  ِءاملَّظلا  ِهَلیَّللا  یف  ِداتَقلا  ِطرَخ  نِم  ِِهنید  یلَع  ًهَّیَِقب  ُّدَـشَا  مُهُدَـحََال  .مِِهتاـهَُّما  ِماـحرَا  مِِهئاـبآ َو  ِبالـصَا  نِم  مُهَجِرُخی 

.ٍهَِملظُم (1) َءاربَغ  ِهَنِتف  ِّلُک  نِم  ُهللا  ُمِهیجُنی  یجُّدلا ؛ ُحیباصَم  َِکئلُوا  .اضَغلا  ِرمَج 

هدیدن ارم  هکنیا  اب  دنروآ  یم  نامیا  هک  نامزلارخآ  رد  نتـسه  یهورگ  نم  ناردارب  و  دـیتسه ، نم  ناهارمه  نانیـشنمه و  امـش  ریخ ،
.ت اب  ار  اهنآ  دنوادخ  .دنا 

315 ص :

.تاجردلا رئاصب  زا  راونالاراحب ج 52 ص 124 ح 8 ، - 1
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دزاس جراخ  ناشناردام  مِحَر  ناردـپ و  بلُـص  زا  ار  ناـشیا  هکنآ  زا  لـبق  تسا  هدرک  یفّرعم  نم  هب  ناشناردـپ  ياـهمان  ناـشیاهمان و 
دننام ای  تسا  رت  تخـس  بش  یکیرات  رد  داتَق  ياهراخ  ندیـشارت  زا  دوخ ، نید  رد  اهنآ  زا  کی  ره  ندوب  مدق  تباث  دـّلوت .) زا  لبق  )
ناشیا دنوادخ  هک  دنتـسه  یکیرات  رد  هدننک  نشور  ياهغارچ  اهنیا  .دـشاب  هتفرگ  تسد  اب  ار  اضَغ »  » تخرد شتآ  هک  تسا  یـسک 

.دهد یم  تاجن  يرات  هریت و  هنتف  ره  زا  ار 

رایـسب لاغز  تهج  نیمه  هب  دـنک و  یم  ظـفح  دوخ  رد  ار  ترارح  شتآ و  يداـیز  تّدـم  نآ  بوچ  هک  تسا  یتخرد  ماـن  اـضَغ » »
هکنیا هب  هّجوت  اب  .دراد و  هگن  دوخ  تسد  رد  ار  تخرد  نآ  شتآ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ریظن  تبیغ  ناـمز  رد  يرادـنید  .دراد  یبوخ 

هک دشاب  تبیغ  نامز  رد  يرادـنید  زا  یبوخ  رگناشن  دـناوت  یم  دوش ، یمن  درـس  يدوز  هب  دـنام و  یم  یقاب  يدایز  تّدـم  شترارح 
.تسا یتخس  راک  رایسب 

تبیغ نامز  رد  یقیقح  نانمؤم  ِیمک 

رایـسب دارفا  هنوگ  نیا  هک  فیح  اّما  .تشاد  دهاوخ  دنا ، هدومرف  تایاور  رد  هک  ار  یلیاضف  نآ  دنک ، يزرو  نید  نینچنیا  هک  ینمؤم 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسه ! بایمک 

امَک ًاطـِسق  ًالدَـع َو  َضرَالا  ِِهب  ُهللا  ُاَلمَی  يذَّلا  ُرَظَتنُملا  ُِمئاقلا  ِهِدـلُو  نِم  .يدـَعب َو  نِم  اهیَلَع  یتَفیلَخ  یتَُّما َو  ُماِما  ٍبلاط  یبَا  َنب  َِّیلَع  َّنِا 
.ِرَمحَالا (1) ِتیربِکلا  َنِم  ُّزَعََال  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  یف  ِِهب  ِلوَقلا  یَلَع  َنیِتباثلا  َّنِا  ًاریَشب  ِّقَحلِاب  ینَثََعب  يذَّلا  .ًاملُظ َو  ًاروَج َو  تَِئُلم 

يا هدننک  مایق  نآ  تسوا  نادنزرف  زا  .دـشاب و  یم  نم  زا  سپ  متّما  رب  نم  نیـشناج  نم و  تّما  ياوشیپ  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح 
ملظ و زا  هک  روط  نامه  دـنک  یم  ُرپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  نامه  .دور  یم  )ش  روهظ  ) راظتنا هک 

یم مدـق  تباث  وا  هب  داقتعا  رب  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  اـهنآ  داد ، رارق  هدـنهد  تراـشب  قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  .دـشاب  هدـش  رپ  روج 
.7 خرس درگوگ  زا  دننام ،

316 ص :

ح 7. باب 25 ، نیدلا ، لامک  - 1
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.دنتسه رت  بایمک  ریسکا ) )

ناشیا باکر  رد  مالـسا  دربشیپ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  يادـتبا  رد  هک  یناـسک  اـب  دارفا  هنوگ  نیا  شاداـپ 
نیز ماما  دُُحا ! ردب و  گنج  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  اب  قباطم  رفن  کی  ره  دنک ؛ یم  يربارب  دنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  دنا و  هدـیگنج 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا 

.ٍدُُحا (1) ٍرَدب َو  ِءادَهُش  نِم  ٍدیهَش  ِفلَا  َرجَا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُءاطعَا  انِِمئاق ، ِهَبیَغ  یف  اِنتالاُوم  یلَع  َتَبَث  نَم 

يادهش زا  دیهـش  رازه  شاداپ  لجوزع  يادخ  دنامب ، مدق  تباث  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  تیب ) لها   ) ام ّتبحم  تیالو و  رب  هک  یـسک 
.دیامرف یم  تیانع  وا  هب  ار  دُُحا  ردب و  گنج 

نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  یـشالت  ره  زا  دور و  یم  نآ  لیـصحت  لابند  هب  تبغر  لیم و  اب  دنادب ، ار  يزیچ  شزرا  ردـق و  ناسنا  رگا 
یـسک لاح  هب  اشوخ  سپ  .دوش  یم  تحار  شیارب  نآ ، يرادـهگن  ظفح و  هار  رد  ییتخـس  یتحاران و  ره  لّمحت  دـنک و  یمن  غیرد 

! دیامن كرد  ًاقیمع  ار  بیغ  هب  نامیا  شزرا  هک 

ناشیا تفرعم  اب  روهظ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ِيرای  باوث  بسک 

ندش مزتلم  مالّسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  نتشاد  هب  لاعتم ، يادخ  یگدنب  رد  اهـشزرا  اهتلیـضف و  همه  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
بولطم هچنآ  رظن  زا  يدوبمک  چیه  دـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ردـقنارگ  ریـسکا  نیا  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  ددرگ ؛ یم  رب  نآ  هب 
همّدـقم نآ  .میروآ  تسد  هب  ار  یمهم  هجیتن  میناوت  یم  مییازفیب ، بلطم  نیا  هب  ار  يرگید  همّدـقم  رگا  .درادـن  تسا  لاعتم  دـنوادخ 

: هک تسا  نیا 

نامز رد  ترـضح  نآ  ندرک  يرای  يوزرآ  ناشیا و  تیـالو  ّتبحم و  شا  هجیتن  هک  تسا  یبلق  رما  کـی  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم 
.7 مه نآ  همزال  درادن و  یبلق  رما  نیا  قّقحت  رد  یتّیلخدم  رَس ، مشچ  اب  ندید  .دشاب  یم  ناشیا  مچرپ  ریز  رد  ندرک  تمدخ  روهظ و 
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یتفرعم چیه  اّما  دندوب ، هدرک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  مالّـسلا  مهیلع  همئا  روضح  نامز  كرد  یناسک  اسب  هچ  .تسین 
اب اهلاس  هک  دـندوب  یناسک  نامه  ام  نایاوشیپ  لّوا  هجرد  هدروخ و  مسق  نانمـشد  هک  مینیب  یم  خـیرات  رد  .دنتـشادن  ناشیا  هب  تبـسن 

.دندوب هدرک  ار  ناشیا  رضحم  كرد  فلتخم  تالاح  رد  هدرک و  یگدنز  تراهط  تمصع و  تیب  لها 

زور ره  هتفه و  ره  هام و  ره  ندید  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  یبلق  شریذپ  تخانـش و  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم 
دیزم ببس  شیارب  راوگرزب ، نآ  یّـسح  هدهاشم  تقو  نآ  دشاب ، تفرعم  لها  رگا  هّتبلا  .درادن  يریثأت  چیه  شیارب  مالّـسلا  هیلع  ماما 
روهظ نامز  رد  ناشیا  يرای  هب  تبسن  یگدامآ  راهظا  يارب  يا  هنیمز  ددرگ و  یم  ناشیا  هب  تبسن  میلـست  تدارا و  شیازفا  تفرعم و 

.دوب دهاوخ 

ناشیا ندرک  يرای  يارب  یگدامآ  هجیتن  رد  مالّسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  یـسک  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بلطم  ود  نیا  زا  لاح 
تسین دیعب  دوب ، مورحم  ندوب  ناشیا  تمدخ  رد  راوگرزب و  نآ  رـضحم  كرد  زا  تسین ، مه  وا  ریـصقت  هک  یتّلع  هب  یلو  تشاد ، ار 

وا هب  تسا ، هدومن  هفیظو  ماجنا  ناشیا  رکـشل  رد  هدرک و  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ناـمز  هک  ار  یـسک  شاداـپ  دـنوادخ  هک 
.دنادرگن مورحم  میظع  باوث  گرزب و  تمعن  نیا  زا  ار  وا  دهدب و 

هب دوب و  دهاوخن  وا  يارب  ینایز  بجوم  همئا  يرهاظ  تموکح  قّقحت  مدع  ای  قّقحت  دسانـشب ، ار  دوخ  ماما  یـسک  رگا  بیترت  نیا  هب 
.دنا هتفرگ  ياج  يو  نایرکشل  رامش  رد  دنا و  هدرک  كرد  ار  دوخ  ماما  تموکح  مایق و  نامز  هک  تسا  یناسک  نامه  هلزنم 

اب ار  یمدرم  ره  هــک  يزور  : » (1) مهماماب » سانا  لک  وعدـن  موی   » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  راـسَی  نب  لیَُـضف 
: دندومرف نینچ  ترضح  .دیسرپ  میناوخ » یم  ناشماما 

َموُقَی نَا  َلبَق  َتام  َُّمث  ُهَماِما  َفَرَع  نَم  .َرَّخَأَت َو  وَا  ُرمَالا  اَذـه  َمَّدَـقَت  َكَّرُـضَی  َمل  َکَماِما ، َتفَرَع  اِذا  َکَّنِاَف  .َکَماِما  فِرِعا  ُلیَُـضف ، اـی 
.ِِهئاِول (2)2. َتحَت  َدَعَق  نَم  َِهلِزنَِمب  َلب  ِهِرَکسَع ال ؛ یف  ًادِعاق  َناک  نَم  َِهلِزنَِمب  َناک  ِرمَالا ، اَذه  ُبِحاص 
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تموکح  ) رما نیا  نداـتفا  ریخأـت  هب  اـی  نداـتفا  ولج  یـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  ماـما  تفرعم  رگا  اریز  .سانـشب  ار  دوخ  ماـما  لیـضف ، يا 
مایق رما  نیا  بحاص  هکنآ  زا  لبق  تفرعم ) اب   ) سپـس دسانـشب ، ار  دوخ  ماما  هک  یـسک  .دـنز و  یمن  وت  هب  یناـیز  قح ) همئا  يرهاـظ 

مچرپ ریز  هک  تسا  یـسک  دننام  رتالاب )  ) هکلب هن ؛ دشاب ، هدوب  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دورب ، ایند  زا  دـیامن 
.دشاب هتسشن  گنج ) نادیم  رد   ) ناشیا

ار اهنآ  تسا و  دـیون  نیرتالاب  هدژم و  نیرتگرزب  دـنراد ، ار  ناشماما  روهظ  ماـیق و  ناـمز  كرد  يوزرآ  هک  یناـسک  يارب  هدژم  نیا 
نامز رد  .دزاس  یم  دقتعم  نآ ، ياه  هناشن  راثآ و  هب  مازتلا  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ماما  تفرعم  تیمها  هب  تبسن  شیپ  زا  شیب 
هدینش ار  ناشیا  روهظ  نامز  كرد  تلیضف  مالّسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  فاصوا  هک  باحـصا  زا  یـضعب  یهاگ  مه  هتـشذگ  ناماما 

مه ناشیا  دنتـشاد و  یم  راهظا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تمدخ  دوب ، هّقح  تموکح  نامز  كرد  نامه  هک  ار  دوخ  یبلق  يوزرآ  دـندوب ،
.دندرک یم  دیکأت  هیکت و  مالّسلا » هیلع  ماما  تفرعم   » رب خساپ ، رد 

نینچ امش  ایآ  مالّسلا :»؟ هیلع  مئاقلا  ُكِرُدا  ینارَت  : » درک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هک  تسا  ریصبوبا  دارفا  نیا  زا  یکی 
ُفِرعَت َتَسلَا  ٍریـَصبابَا ، اَـی  : » دندیـسرپ وا  زا  خـساپ  رد  ترـضح  منک ؟ كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ناـمز  نم  هک  دـینیب  یم 

؟ یسانش یمن  ار  دوخ  نامز )  ) ماما ایآ  َکَماِما :»؟

هب ار  ترـضح  كرابم  تسد  لاح  نیمه  رد  .دـیتسه و  امـش  وا  .ادـخ و  هب  مسق  يرآ  .َوُه :» َتنَا  ِهللاَو َو  يا  : » تشاد هضرع  ریـصبوبا 
ِِمئاقلا ِقاوِر  ِّلِظ  یف  َکِفیَِـسب  ًاِیبَتُحم  َنوُکَت  الَا  ٍریـَصبابَا  ای  یلاُبت  ام  ِهللا  َو  : » دـندومرف وا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  .تفرگ  شتـسد 

همیخ رد  هتـسب  ریـشمش  هکنیا  زا  یـشاب  نارگن  دـیابن  ریـصبوبا -  يا  مسق -  ادـخ  هب  تسا ) نینچ  هک  لاح  : ) (1) ِهیَلَع !؟ ِهللا  ُتاوَـلَص 
.یتسین رضاح  هیلع  هللا  تاولص  مئاق  ترضح 

هب نتشاد  تفرعم  ترـضح  تشاد و  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  روهظ  نامز  كرد  يوزرآ  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  يارب  يرادلد  نیا 
مه تبیغ  نامز  رد  نیاربانب  .دـندومرف  دزـشوگ  ار  نآ  ّتیمها  هتـسناد و  یفاـک  وزرآ  نیا  باوث  هب  لـین  يارب  ار  شدوخ  ناـمز  ماـما 

.4 هک
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ترـضح نآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تفرعم  دـنناوت  یم  ات  تسا  مزال  دـنراد ، ار  دوخ  ماما  مایق  روهظ و  ناـمز  كرد  يوزرآ  ناـنمؤم 
ار تفرعم  مزاول  راثآ و  دننادب و  اهنآ  لابق  رد  ار  دوخ  هفیظو  دنوش و  انشآ  ناشیا  تالامک  لیاضف و  اب  رتشیب  هچ  ره  هدیشخب و  قمع 

.دنورب ایند  زا  ریخ  هب  تبقاع  هللا -  ءاش  نا  ات -  دننک  تّمه  رما  نیا  رد  مامت  ّتیدج  ّتقد و  اب  دننک و  هدایپ  دوخ  رد  دسانشب و 

***

نونکا .دـیدرگ  حرطم  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ماما  تفرعم  ّتیمها  تلیـضف و  هنیمز  رد  یثحابم  اجنیا  اـت 
تـسا يراثآ  نآ  ياراد  یتفرعم  هچ  دوش  مولعم  ات  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  يا  هزادنا  ات  تفرعم  نیا  فاصوا  اهیگژیو و  تسا  مزال 

.تسیچ نآ  ياه  هناشن  مزاول و  هدش و  رکذ  ثیداحا  رد  هک 

شخب نیرخآ  رد  کنیا  .یجراخ  روما  مه  دشاب و  دـناوت  یم  یبلق  روما  مه  نآ ، مزاول  راثآ و  اّما  تسا ، یبلق  رما  کی  تفرعم  لصا 
یم نشور  دـیدرگ ، ناونع  اجنیا  ات  هک  یبلاـطم  یلمع  هجیتن  ددرگ و  یم  هراـشا  زین  دراوم  نیا  مّها  هب  باـتک  ثحاـبم  لـیمکت  يارب 

.مینک یم  رکذ  لصف  هد  رد  ار  دراوم  نیا  نیرتمهم  ام  .دوش 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  تفرعم  مزاول  راثآ و  مراهچ : شخب 

تفرعم تّحص  لصف 1 :

هراشا

تّحـص و دـشخب ، یم  تاجن  ینیدـیب  فارحنا و  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  هک  یتفرعم  یگژیو  نیلّوا 
دوجو دـنامب ، مدـق  تباث  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  تیـالو و  رد  نآ  هدـنراد  هکنیا  هب  يدـیما  دـشابن ، نینچ  رگا  .تسا  نآ  یتسرد 

.درادن

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

الَف .ِِهب  َلوُقَی  نَم  ُرَثکَا  ِرمَالا  اَذـه  نَع  َعِجرَی  یّتَح  اهُدَـمَا  ُلوُطَیَف  يرخُالا  اَّمَا  َو   ... . يرخُـالا َنِم  ُلَوطَا  امُهادـِحا  ِنیَتَبیَغ  اـّنِم  ِِمئاـقِلل  َّنِا 
.ِتیَبلا (1) َلهَا  اَنل  َمَّلَس  انیَضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ِهِسفَن  یف  دِجَی  َمل  ُُهتَفِرعَم َو  تَّحَص  ُُهنیقَی َو  َيِوَق  نَم  ّاِلا  ِهیَلَع  ُُتبثَی 

نآ تّدـم  سپ  رگید ، تبیغ  اّما  و   ... . تسا يرگید  زا  رتینالوط  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  تیب ) لها   ) ام زا  هدـننک  مایق  انامه 
یم رب  داقتعا  نیا  زا  دنراد ، مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) وا تماما  هب  داقتعا  هک  یناسک  رتشیب  هک  دـح  نآ  ات  دـشک  یم  ازارد  هب 

تخـس شیارب  ام  ماکحا  نتفریذپ  ًابلق  دشاب و  حیحـص  شتفرعم  مکحم و  شنیقی  هک  یـسک  رگم  دنام  یمن  مدق  تباث  سپ  .دـندرگ 
.دشاب تیب  لها  ام  میلست  و  دشاب ) هتشاد  مینک  یم  مکح  ام  ار  هچنآ  شریذپ  تیفرظ   ) دشابن

.8 تفرعم هچ  ادخ ، تفرعم  هچ  تسا ؛ مزال  یتفرعم  ره  يارب  طرش  نیا 
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هچنآ قباطم  حیحص و  دیاب  ینید  ياهتفرعم  همه  یّلک  روط  هب  .مالّـسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  هچ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
کی یتـسرد  هب  نئمطم  ناوـت  یم  اـجک  زا  دراد ؟ دوـجو  تفرعم  تّحـص  يارب  يراـیعم  هچ  بوـخ ؛ .دـشاب  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ 

؟ دش تفرعم 

تفرعم تّحص  كالم 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  .دوش  یم  مولعم  دـنا ، هداد  هئارا  تفرعم »  » زا مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یفیرعت  هب  هّجوت  اب  لاؤس  نیا  خـساپ 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  باطخ 

یِلا ُنِمؤُملا  ُولعَی  ِتایاوِّرِلل  ِتایارِّدلِاب  .ِهَیاوِّرِلل َو  ُهَیارِّدلا  َیِه  َهَفِرعَملا  َّنِاَف  .مِِهتَفِرعَم  مِِهتَیاوِر َو  ِردَق  یلَع  ِهَعیّـشلا  َلِزانَم  فِرِعا  َّیَُنب ، ای 
.ُُهتَفِرعَم (1) ُهَردَق  ٍيِرما َو  ِّلُک  َهمیق  َّنَا  ِباتِکلا  ِیف  ُتدَجَوَف  مالّسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  ٍباتِک  یف  ُترَظَن  ّینِا  .ِنامیالا  ِتاجَرَد  یصقَا 

تایاور تخانش  مهف و  نامه  تفرعم  هک  ارچ  .سانشب  اهنآ  تفرعم  نازیم  تیاور و  هزادنا  زا  ار  نایعیش  بتارم  تاجرد و  مرسپ ، يا 
یلع زا  يا  هتـشون  رد  نم  .دور  یم  الاب  نامیا  تاجرد  نیرتالاب  ات  نمؤم  هک  تسا  تایاور  هب  تبـسن  اه  مهف  نیمه  قیرط  زا  .تسا و 

.تسوا تفرعم  هزادنا ) هب   ) سک ره  تلزنم  شزرا و  هک  مدید  نینچ  نآ  رد  مدرک و  رظن  مالّسلا  هیلع 

تـسا ینازیم  دوخ  نیا  .تسین و  ثیداحا  مهف  زج  يزیچ  ام  ناـیاوشیپ  رظن  زا  تفرعم  .تسا  هدـش  ناـیب  تاراـبع  نیا  رد  بلطم  همه 
ًالثم .دشاب  یم  باب  نآ  رد  تفرعم  تّحص  رایعم  نآ ، هب  طوبرم  ثیداحا  یباب ، رهرد  هک  يروط  هب  حیحـص  تفرعم  صیخـشت  يارب 

.تسا هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  ادخ ، تفرعم  تّحص  مدع  ای  تّحص  نازیم  یسانشادخرد ،

نامیا هجرد  رایعم  نیمه ، .دـنک و  یم  نشور  فراعم  باوبا  همه  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هب  عوجر  ّتیمها  رما ، نیا 
..دوش یم  دنم  هرهب  نامیا  لامک  زا  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  رد  دوخ  قیمع  مهف  هزادنا  هب  سک  ره  .دشاب  یم  صخش 

324 ص :

.رابخالا یناعم  زا  راونالاراحب ج 2 ص 184 ح 4 ، - 1
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راظتنا دـیابن  دـنک ، ذـخا  یثیدـحریغ  عبانم  زا  ار  دوخ  تفرعم  دـشاب و  هتـشادن  تایاور  هب  يراک  ینید ، فراـعم  رد  یـسک  رگا  سپ 
یم رب  وا  تفرعم  نازیم  هب  دنتـسه  لئاق  یناسنا  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یـشزرا  .دشاب  هتـشاد  ار  دوخ  تفرعم  تّحص 

.تساهنآ هب  تبسن  قیمع  مهف  ثیداحا و  هب  عوجر  شرایعم  مه  تفرعم  یتسرد  ددرگ و 

تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  طقف  حیحص  ملع 

هراشا

چیه ًالوصا  هک  تسا  هتفهن  تقیقح  نیا  رد  دـشاب ، یم  ثیداـحا  اـب  نآ  ندوب  قبطنم  تفرعم ، تّحـص  راـیعم  ارچ  هکنیا  بلطم و  ّرس 
ره بلق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يروـن  تقیقح  نآ  ملع ، زا  روـظنم  .دـیآ  یمن  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هیحاـن  زا  زج  یملع 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیامن  یم  تیاده  ار  وا  دهد و  یم  رارق  دهاوخب  هک  سک 

.ُهَیِدهَی (1) نَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  ُدیُری  نَم  ِبلَق  یف  ُعَقَی  ٌرُون  َوُه  امَّنِا  .ِمُّلَعَّتلِاب  ُملِعلا  َسَیل 

ار شتیادـه  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  نآ  بلق  رد  هک  يرون  رگم  تسین  يزیچ  ملع  .دوـش  یمن  لـصاح  ندـناوخ  سرد  هب  ملع 
.دیآ یم  دیدپ  دهاوخب ،

.دروآ یم  حیحـص  هار  هب  ملع  رون  قیرط  زا  دـنک ، تیادـه  دـهاوخب  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  .درادـن و  هار  هابتـشا  اطخ و  ملع  نیا  رد 
مولع و یلو  دـنک ، یم  ادـیپ  هار  نآ  رد  اطخ  هک  تسا  يرـشب  مولع  نآ  .تسا  عقاو  اب  قباـطم  حیحـص و  هشیمه  یعقاو  ملع  نیارباـنب 
هداد و رارق  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  سّدقم  بولق  ار  رون  نیا  زکرم  عبنم و  ادخ  .دنتسه  حیحص  یعقاو و  هشیمه  هّیهلا  فراعم 

یم نایبَظ  نب  سنوی  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنیامن  عوجر  اهنآ  هب  طقف  ات  هدرک  شرافـس  دنتـسه ، ملع  بلاط  هک  مه  نارگید  هب 
: دنیامرف

(2) َنوُمَلعَت .» ُمتنُک ال  نِا  ِرکِّذلا  َلهَا  اُولَاساَف  : » ُهللا َلاق  َنیذَّلا  ِرکِّذلا  ُلهَا  ُنحَنَف  .ِتیَبلا  َلهَا  اَندنِعَف  َحیحَّصلا ، َملِعلا  َتدَرَا  نِا 

.رکذ لها  نآ  ام  اریز  .تسا  تیب  لها  ام  دزن  سپ  یهاوخ ، یم  حیحص  ملع  رگا 

325 ص :

راونالاراحب ج 1 ص 225 ح 17. - 1
.رثالا هیافک  زا  هعیشلا ج 18 ص 49 ح 30 ، لئاسر  - 2
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(1) .دیسرپب » رکذ  لها  زا  دیناد  یمن  رگا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  میتسه 

هیلع رقاـب  ماـما  .دـیآ  یمن  تسد  هب  یملع  قیرط ، نیا  ریغ  زا  .درک  بلط  نآ  قیرط  زا  ار  ملع  ناوـت  یم  هک  تسا  یهار  اـهنت  هار  نیا 
: دنیامرف یم  مالّسلا 

.ُلیئَربَج (2) مِهیَلَع  َلََزن  تیب  لهَا  نِم  ّاِلا  ُملِعلا  ُدَجُوی  ِهللا ال  َو 

.تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  لیئریج  هک  يا  هناخ  لها  هیحان  زا  رگم  دوش  یمن  تفای  ملع  ادخ ، هب  مسق 

صخـش دوخ  هک  دنچ  ره  ددرگ ، یم  رب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نآ  هشیر  ًامّلـسم  دوش ، فشک  ناسنا  يارب  یتقیقح  رگا  نیاربانب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  هتشادن  هّجوت  بلطم  نیا  هب 

.ِتیَبلا (3) َلهَا  اّنِم  ُهوُذَخَا  ٌءیَش  ّاِلا  ٌباوَص  ٌّقَح َو ال  ِساّنلا  َنِم  ٍدَحَا  َدنِع  َسَیل  ُهَّنَا  امَا 

.دنا هتفرگ  تیب  لها  ام  زا  هرخالاب )  ) ار نآ  هکنآ  رگم  تسین  مدرم  دزن  یحیحص  نخس  تقیقح و  چیه  دیشاب ! هتشاد  هّجوت 

زا سک  چیه  دوبن ، نانخـس  نیا  رگا  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهـشیامرف  طقف  طقف و  هّقح ، فراعم  حیحـص و  نانخـس  هشیر 
هب دشاب ، یم  هدیقع  کی  تّحـص  رایعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیحان  زا  ندش  جراخ  نیمه  .دش و  یمن  رادروخرب  حیحـص  تفرعم 

یلطاب هدوهیب و  نخس  ًاعطق  دریگن ، همشچرس  ناشیا  زا  يوحن  هب  دنکن و  قیبطت  دنا ، هدومرف  ناشیا  هچنآ  اب  يا  هدیقع  رگا  هک  يروط 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا 

.ٌلِطاب (4) َوُهَف  ِتیَبلا ، اَذه  نِم  ُجُرخَی  ام  ُّلُک 

.تسا باوصان  لطاب و  دشاب ، هدماین  یحو ) تیب   ) هناخ نیا  زا  هچنآ  ره 

.تزا زج  هک  دیامن  مزلم  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نامیا  هجرد  نیرتالاب  نیاربانب 

326 ص :

.43 (/ 16  ) لحن - 1
.تاجردلا رئاصب  زا  راونالاراحب ج 2 ص 91 ح 19 ، - 2

.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 2 ص 94 ح 31 ، - 3
.تاجردلا رئاصب  زا  هعیشلا ج 18 ص 50 ح 34 ، لئاسو  - 4
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اّنم  » هبتر هب  رختفم  دنک ، نینچ  رگا  .دشاب  ناشیا  هناخ  رد  میلست  طقف  دریگن و  یسک  زا  ار  يا  هدیقع  نخس و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
: دندومرف یعخن  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .ددرگ  یم  تیبلا » لها 

.اّنِم (1) نُکَت  اّنَع ، ّاِلا  ذُخأَت  ال  ُلیَمُک ، ای 

.یشاب ام  زا  ات  نکن  ملع )  ) بسک تیب ) لها   ) ام زا  زج  لیمک ، يا 

مورحم شنامز  ماما  روضح  كرد  تمعن  زا  دـنچ  ره  هک  دـشاب  یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رادتـسود  يارب  راـختفا  نیرتگرزب  نیا 
.دوش لیان  یماقم  نانچ  هب  دناوت  یم  تبیغ  نامز  نیمه  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  اب  دّیقت  اب  یلو  تسا ،

حیحص ملع  وترپ  رد  تماقتسا 

عوجر مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  زج  ملع  بسک  يارب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  نید  رد  یحیحـص  فراعم  دـهاوخب  ناسنا  رگا  نیارباـنب 
رگیدکی اب  اهنیا  ندرک  طولخم  طاقتلا و  زا  دهدن و  حـیجرت  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میلاعت  رب  ار  يرـشب  تارّکفت  لوصحم  دـنکن و 

هب تبـسن  ار  وا  یلاکـشا  ههبـش و  چـیه  هک  دوـش  یم  رادروـخرب  دوـخ  تفرعم  رد  ینیقی  تّوـق  زا  تروـص ، نـیا  رد  .دـیامن و  زیهرپ 
.دنک یمن  رییغت  وا  دنک ، رییغت  اههوک  رگا  هک  يروط  هب  دزاس ؛ یمن  تسس  شدیاقع 

: دنیامرف یم  هّیفنح  نب  دمحم  هب  باطخ  لمج  گنج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.لُزَت (2) ُلابِجلا َو ال  ُلوزَت 

(. شاب راوتسا   ) نکن رییغت  وت  یلو  دننک  یم  رییغت  اههوک 

هک تسا  نیا  نآ  ندـش  یلمع  هار  .دوش و  عقاو  هّجوت  دروم  زین  هدـیقع  نامیا و  هنیمز  رد  دـیاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمرف  نیا 
ریغ اه  هوک  رییغت  .دزرون  دامتعا  دیآ ، یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  ریغ  هب  دنک و  بسک  نآ  حیحـص  قیرط  زا  ار  دوخ  دـیاقع  ناسنا 

رد اهنت  .دشاب  هتـشادن  مه  سوسحمان  تارییغت  هک  دسرب  نیقی  زا  يّدح  هب  شیوخ  تفرعم  رد  دـیاب  نمؤم  .تسا  سوسحمان  ینلع و 
.1 دناوت یم  هک  تسا  تروص  نیا 

327 ص :

.لوقعلا فحت  زا  هعیشلا ج 18 ص 17 ح 34 ، لئاسو  - 1
هبطخ 11. مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 2
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.دتفا یمن  دیدرت  کش و  هب  دوخ  حیحص  دیاقع  هب  تبسن  هجو  چیه  هب  دنک و  یمن  لزلزتم  ار  وا  یبلطم  چیه  هک  دشاب  نئمطم 

ماسقا عاونا و  اب  هجاوم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  .دنک  یم  دیدهت  ار  ناسنا  نیقی  نامیا و  هک  تسا  یتافآ  نیرتدـب  زا  کش » »
هزادنا ره  ناسنا  .دـنهد  یم  رارق  دـیدرت  کش و  ضرعم  رد  ار  ناسنا  ياهتفرعم  یلکـش  هب  کی  ره  هک  میتسه  ییاه  هدـیقع  راکفا و 

کش رطخ  زا  دشاب ، هدرکن  بسک  ار  دوخ  دیاقع  تفرعم ، یلصا  عبنم  زا  ات  دشاب ، انـشآ  نآ  نیا و  نانخـس  اب  دشاب و  داوس  اب  هک  مه 
نیاربانب .تسا  رما  نیمه  هسوسو  کش و  لباقم  رد  یمدآ  داـقتعا  ظـفح  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  و  دوب ، دـهاوخن  نوصم  اـهنآ  رد 

هب زج  دـهد و  ماجنا  ار  یفاک  ّتقد  نآ ، ندروآ  تسد  هب  يارجم  هب  تبـسن  دـیاب  تسه ، تبیغ  نامز  رد  دوخ  نید  ظفح  نارگن  رگا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  ماما  .دزرون  دامتعا  هدیسر ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هیحان  زا  هچنآ 

ُُهتَّدَر ِلاـجِّرلا ، ِهاوـفَا  نِم  هَنید  َذَـخَا  نَم  .َلوُزَی َو  نَا  َلـبَق  ُلاـبِجلا  َِتلاز  ِِهلآ ، ِهیَلَع َو  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِهِِّیبـَن  ِهَّنُـس  ِهللا َو  ِباـتِک  نِم  َذَـخَا  نَم 
.ُلاجِّرلا (1)

ار دوخ  نید  هک  یسک  .دنک و  یمن  رییغت  وا  دننک ، رییغت  اههوک  رگا  دریگرب ، شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  زا  ار  دوخ  نید  سک  ره 
.دننادرگ یم  رب  نید  زا  ار  وا  دارفا  هنوگ  نامه  دریگب ، موصعم ) ریغ   ) نآ نیا و  ناهد  زا 

نادنمدرخ هب  دنوادخ  تراشب 

اه هشیدنا  راکفا و  همه  دنیزگ ، رب  ار  شنیرتهب  اهنآ  نایم  زا  هاگ  نآ  دونشب و  ار  نانخس  همه  دیاب  ناسنا  هک  ناونع  نیا  تحت  یهاگ 
نیا زا  دنهاوخ  یم  يرایسب  هک  دوش  یم  هدهاشم  رّرکم  .دنوش  یم  هتسیرگن  مشچ  کی  هب  یگمه  دنوش و  یم  هتشاذگ  مه  رانک  رد 
یهلا يرشب و  راکفا  نیب  یقرف  چیه  دننک و  مولعم  مه  ار  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  فیلکت  دوخ ، صیخشت  مهف و  اب  قیرط و 

.دنوش یمن  لئاق  دوخ  شرگن  لصا  رد 

: دیامرف یم  هک  دننک  یم  دنتسم  مه  نآرق  هیآ  هب  ار  دوخ  نخس  هاگ  نآ 

.ي ُهللا َو  ُمُهادَه  َنیذَّلا  َِکئلوَا  ُهَنَسحَا  َنوُِعبَّتَیَف  َلوَقلا  َنوُعِمَتسَی  َنیذَّلا  ِدابِع  رِّشَبَف  »

328 ص :

.یفاک فیرش  باتک  همّدقم  - 1
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(1) ِبابلَالااَولوَا .» مُه  َِکئلُوا 

دنتسه یناسک  اهنآ  .دننک  یم  يوریپ  نآ  زا  شتروص  نیرتهب  هب  سپس  دنونـش ، یم  ار  قح )  ) نخـس هک  ارم  ناگدنب  هد  تراشب  سپ 
.دنتسه میلس  لقع  نابحاص  نامه  اهنآ  هدرک و  ناشتیاده  دنوادخ  هک 

هاگ نآ  و  دنریگ -  یم  قارغتسا  مال  فلا و  لوقلا »  » رد ار  مال  فلا و  دینش -  ار  ینخس  ره  دیاب  هک  دننک  یم  انعم  نینچ  ار  هیآ  اهنیا 
ار اهنآ  هداد و  تیاده  هدعو  دنراد ، یشور  نینچ  هک  یناسک  هب  ادخ  هک  دننک  یم  هفاضا  مه  دعب  .دیزگرب  ار  شنیرتهب  اهنآ  نایم  زا 

.تسا هدناوخ  لقع  نابحاص 

هدومن يأر  هب  ریسفت  هتفر و  اطخ  هب  مه  هیآ  نیمه  حیحـص  يانعم  مهف  رد  دنا ، هدرکن  هعجارم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  نوچ  اهنیا 
: دنداد خساپ  نینچ  ترضح  دیسرپ ، هیآ  نیا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  یتقو  .دنا 

امَک ِِهب  اوُؤاـج  ُهنِم ؛ اوُصُقنَی  َمل  ِهیف َو  اوُدـیزَی  َمل  َثیدَـحلا  اوُعِمَـس  اِذا  َنیذَّلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآـِل  ِلـسُملا  َنوُمّ ُمُه 
.ُهوُعِمَس (2)

یمن رییغت   ) نآ رد  دنونش ، یم  ار  ثیدح  یتقو  هک  دنشاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  میلـست  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا 
(. دنیامن یم  لمع  نآ  هب  ای  دننک  یم  لقن   ) دنا هدروآ  ار  نآ  دنا ، هدینش  هک  هنوگ  نامه  دننک و  یمن  مک  هفاضا و  و  دنهد )

، تسا دهع  مال  فلا و  نآ  مال  فلا و  .دشاب  یم  حیحص  نخس  قح و  لوق  نامه  هک  تسا  یّصاخ  لوق  هفیرش ، هیآ  رد  لوقلا »  » سپ
فرصت لخد و  نودب  دندرگ و  یم  نآ  میلست  دنونـش ، یم  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  یتقو  هک  تسا  یناسک  صاخ  هیآ  و 
فلتخم لاوقا  نایم  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هنسحأ » نوعبّتی   » سپ .دنوش  یم  مزتلم  نآ  هب  دنا ، هدینش  هک  یلکش  نامه  هب  نآ و  رد 
نیرتهب .تسا و  نآ  زا  يوریپ  لکـش  نیرتهب  ای  نآ  لکـش  نیرتهب  هب  ثیدح  زا  يوریپ  روظنم  هکلب  دننک ، یم  باختنا  ار  نآ  نیرتهب 

ار یناسک  نینچ  و  دـشاب ، یم  نآ  هتفاین  رییغت  هدروخن و  تسد  تروص  هب  ثیدـح  هب  لمع  لـقن و  نآ ، زا  يوریپ  اـی  ثیدـح  لـکش 
.ت .تسا (3) هدرک  تیاده  دنوادخ 

329 ص :

.18 (/ 39  ) رمز - 1
نیلقثلا ج 4 ص 482 ح 35. رون  ریسفت  - 2

لیوأت اریز  .دزاس  یمن  دراو  ثحب  نیا  هب  يا  هشدـخ  مزـال ، دراوم  رد  نآ  زاوج  اـی  ثیدـح  رهاـظ  ياـنعم  لـیوأت  ترورـض  هّتبلا  - 3
.تسا ثیدح  هب  تبسن  نسحا » عابّتا   » قیداصم زا  اهنآ  تیاعر  هک  دراد  ياهرایعم  طباوض و  حیحص 
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هک دنناد  یم  دننک و  یم  لمع  نینچ  هک  دنتسه  هدش » تیاده   » اهنیا هکلب  تسین ، هدنیآ  رد  تیاده  هدعو  زا  تبحص  هفیرـش  هیآ  رد 
هب هک  دنتـسه  بابلالاولوا »  » نامه اهنیا  .دنـشاب  هتـشاد  يدروخرب  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ثیدح  هب  تبـسن  دیاب 

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  عوجر  اب  ار  دوخ  ياهیتساک  دیاب  هک  دنناد  یم  لیلد  نیمه  هب  دـنا و  هدرب  یپ  دوخ  یلقع  یملع و  فعض 
لخد و ثیداحا  يانعم  ای  ظفل  رد  دـنهد و  یمن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  لّمأت و  ناـشیا ، هب  تبـسن  میلـست  رد  نیارباـنب  .دـننک و  ناربج 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  میلست  اب  زج  حیحص  تفرعم  دوش  یم  نشور  هک  تساجنیا  .دنرامـش  یمن  زاُجم  دوخ  هیحان  زا  ار  یفّرـصت 
.ددرگ یمن  لصاح  ناسنا  يارب 

هـشیدنا راکفا و  .داد  ناشن  شوخ  يور  دیابن  یبتکم  ره  هب  درک و  لابند  دیابن  ار  يرکف  ره  دینـش و  دیابن  ار  ینخـس  ره  هکنیا  هجیتن 
دنکب و یشیارگ  ره  هب  هدولآ  ار  دوخ  قیقحت ، مان  هب  دیابن  ناسنا  و  دزادنا ، یم  رطخ  هب  ار  ناسنا  بلق  حور و  تمالس  فلتخم ، ياه 

.دیایب نوریب  ملاس  فرحنم ، راکفا  ءارآ و  بالجنم  زا  دناوتب  هک  تسین  مولعم  اریز  .دهدب  رارق  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  ضرعم  رد 

دامتعا دروم  یحو  عبنم  هب  اهنآ  باستنا  هک  تسا  یبتاکم  یگتخاس و  ياهنییآ  زا  باـنتجا  طاـیتحا و  تیارد ، لـقع و  دوجو  همزـال 
رگا و  درگنب ، نآ  هب  هنانیب  شوخ  هدید  اب  دیابن  دـنک ، یم  هیذـغت  یهلا  عبنم  زا  يرکف  بتکم  کی  هک  هدـشن  نئمطم  ناسنا  ات  .تسین 

ره هب  زین  دوخ ، ندب  مسج و  دروم  رد  هکنانچمه  .دیامن  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  تیحالص  اب  دارفا  هب  دیاب  تسین  رظن  بحاص  شدوخ 
.دنک یمن  دامتعا  شنانخس  هب  تسا ، هجاوم  صّصختم  کشزپ  اب  هک  دوشن  نئمطم  ات  دنک و  یمن  عوجر  یسک 

نیـساّسح شندب  تمالـس  ظفح  هب  تبـسن  ردـق  ره  دراد و  شزرا  شمـسج  تمالـس  زا  شیب  بتارم  هب  ناسنا  بلق  حور و  تمالس 
همه هک  یـسک  دنتـسه و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یمدآ  رکف  حور و  ناـبیبط  .دـشاب  هتـشاد  شحور  دروـم  رد  ار  نآ  زا  شیب  دـیاب  دراد ،

.دهاوخب ییامنهار  اهنآ  زا  دنک و  عوجر  ناشیا  هب  ناسنا  هک  دنراد  تیحالص  دنا ، هدرک  بسک  اهنآ  زا  ار  دوخ  تاداقتعا 

330 ص :
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مالّسلا هیلع  ماما  دروم  رد  یهلا  رما  هب  میلست  لصف 2 :

تفرعم رد  میلست  طرش 

هراشا

لـصاح ناسنا  يارب  هلیـسو  نیا  هب  زج  حیحـص  تفرعم  .تسا  ناشیا  هب  میلـست  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  مزاول  راثآ و  زا  رگید  یکی 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .ددرگ  یمن 

ِلَُست (1) .اوُمّ یّتَح  َنُوقِّدَُصت  .اُوقِّدَُصت َو ال  یّتَح  َنُوفِرعَت  .اُوفِرعَت َو ال  یّتَح  َنیِحلاص  َنُونوُکَت  مُکَّنِا ال 

، دیوشن میلست  ات  .تشاد و  دیهاوخن  تفرعم  دیشاب ، هتـشادن  فارتعا  رواب و  ات  .دوب و  دیهاوخن  حلاص  دیـشاب ، هتـشادن  تفرعم  ات  امش 
.تشاد دیهاوخن  فارتعا  رواب و 

تفرعم طرـش  قیدصت  بیترت  نیا  اب  .دوب  دهاوخن  تفرعم  لها  دوشن ، ادیپ  ناسنا  رد  ات  هک  تسا  یبلق  ناعذا  رواب و  نامه  قیدصت » »
رد ناسنا  دشاب ، هتشاد  دوجو  هس  ره  نیا  یتقو  .دوش و  یمن  لصاح  میلست  نودب  تفرعم  نیاربانب  .تسا  قیدصت  طرـش  مه  میلـست  و 

تسین و مه  ناشیا  تیالو  تفرعم و  لها  تسین ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  میلعت  لها  هک  یسک  سپ  .دریگ  یم  رارق  ناحلاص  رامش 
.6 .دوش یمن  بوسحم  ناحلاص  هلمج  زا 

331 ص :

ح 6. هیلإ ، ّدرلا  مامالا و  هفرعم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 181 ، لوصا  - 1
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زا هتشذگ  رد  هک  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  زا  هجرد  نیرت  نییاپ  همزال  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یهاون  رماوا و  هب  ندش  میلـست  هّتبلا 
: میدرک لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِهللا َو ِلوُسَر  ُهَعاـط  ِهللا َو  ُهَعاـط  ُهَتَعاـط  َّنَا  ُهثِراو َو  ِهَُّوبُّنلا َو  َهَجَرَد  اـِّلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  ُلدِـع  ُهَّنَا  ِماـمِالا  ِهَفِرعَم  یندَا 
.ِِهلوَِقب (1) ُذخَالا  ِهَیِلا َو  ُّدَّرلا  ٍرمَا َو  ِّلُک  یف  َُهل  ُمیلسَّتلا 

یم ترـضح  نآ  ثراو  و  تّوبن -  رد  زج  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياتمه  وا  هک  تسا  نیا  ماما  تفرعم  ّدح  نیرت  نییاپ 
هب يزیچ  ره  نداد  عاجِرا  و  راک ، ره  رد  وا  هب  ندـش  میلـست  و  تسادـخ ، لوسر  ادـخ و  زا  تعاـطا  ماـما ، زا  تعاـطا  هکنیا  و  دـشاب ،

.دروم نآ  رد  ماما  رظن  نتفرگرب  سپس  ناشیا و 

تاجرد ياراد  هّتبلا  میلست  نیا  .دوب  دهاوخن  نمؤم  ًالصا  دسرن ، مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  میلـست  عاجرا و  هجرد  هب  یـصخش  رگا 
تعاطا و رب  يانب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  ّدح  نیرت  نییاپ  .دور  یم  رتالاب  وا  میلست  هجرد  دوش ، رتلماک  صخـش  نامیا  هچ  ره  .تسا 

نیرت نییاپ  رد  لقاال   ) میلست نودب  نامیا  ًالوصا  هک  تفگ  ناوت  یم  یّلک  روط  هب  دشاب و  هتشاد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  میلـست 
: دنا هدومرف  هکنانچ  .دوش  یمن  قّقحم  شا ) هجرد 

.َُهل (2) ِلَُسی  َمّ ِهَیِلا َو  َّدُرَی  ِِهنامَز َو  ماِما  مُهَّلُک َو  ِهَِّمئَالا  َُهلوُسَر َو  َهللا َو  َفِرعَی  یّتَح  ًانِمُؤم  ُدبَعلا  ُنوُکَی  ال 

عاجرا ترضح  نآ  هب  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  نامز  ماما  ناماما و  همه  وا و  لوسر  ادخ و  تفرعم  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  نمؤم  هدنب ،
.دشاب ناشیا  میلست  دهد و 

 - تشذگ هکنانچ  تهج -  نیمه  هب  .دراد و  ترورض  تبیغ ، نامز  رد  نید  تمالس  يارب  شدوجو  هک  تسا  يروما  زا  یکی  نیا  و 
: دنا هدومرف  تفرعم ، تّحص  طرش  زا  دعب 

.ِتیَبلا (3)8. َلهَا  اَنل  َمَّلَس  انیَضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ِهِسفَن  یف  دِجَی  َمل  َو 

332 ص :

.رثالا هیافک  زا  راونالاراحب ج 36 ص 407 ح 16 ، - 1
.مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ح 2 ، هیلا ، ّدرلا  مامالا و  هفرعم  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 180 ، لوصا  - 2

ح 8. باب 31 ، نیدلا ، لامک  - 3
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میلست مدع  هجیتن  رفک ؛ كرش و 

دریذـپب و ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  هتـساوخ  یبلق ، تیاضر  تبغر و  لیم و  اب  دـیاب  ینعی  .تسا  یبلق  میلـست  اـجنیا  رد  میلـست 
نیا یلو  دـنک ، لـمع  ینید  رهاوظ  همه  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  مهم  فیرظ و  رما  نیا  يردـق  هب  .دـشابن  تخـس  شیارب  اـهنآ  لوـبق 

نیکرشم رامش  رد  هکلب  تسا  هرهب  یب  ًالماک  نامیا  زا  دشاب ، هدشن  ادیپ  وا  رد  زونه  شا -  هبتر  نیرت  نییاپ  رد  لقادح  یبلق -  تلاح 
، دشاب فیعض  میلست  نیا  رد  ردقچ  ره  دراد و  وا  یبلق  میلست  هجرد  هب  یگتسب  ناسنا  نامیا  هجرد  یّلک  روط  هب  .ددرگ  یم  بوسحم 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  دهاوخ  كرش  زا  یبتارم  هب  هدولآ 

ُهَعَنَص ٍءیَِـشل  اُولاق  َُّمث  َناضَمَر  َرهَـش  اُوماص  َتیَبلا َو  اوُّجَح  َهاکَّزلا َو  اُوَتآ  َهالَّصلا َو  اوماقَا  َُهل َو  َکیرَـش  ُهَدحَو ال  َهللا  اوُدَبَع  ًاموَق  َّنَا  َول 
َُّمث .َنیکِرشُم  َِکلِذب  اُوناَکل  مِِهبُوُلق ، یف  َِکلذ  اوُدَجَو  وَا  َعَنَص ، يذَّلا  َفالِخ  َعَنَص  ّالَا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُّیبَّنلا  ُهَعَنَـص  وَا  ُهللا 

ِلَُـسی اوُمّ َتیَـضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  مِهِـسُفنَا  یف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  مُهَنَیب  َرَجَـش  اـمیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُؤی  ـال  ِبَر  َکـّ ـالَف َو  : » َهَیـآلا ِهِذـهالَت 
.ِمیلسَّتلِاب (2) مُکیَلَعَف  مالّسلا : هیلع  هللاِدبَعوبَا  َلاق  َُّمث   (1) ًامیلسَت .»

هناخ ّجـح  دـنزادرپب و  تاکز  دـنراد و  اپ  هب  ار  زامن  دـننک و  تدابع  دـنهد ، رارق  کیرـش  شیارب  هکنآ  یب  ار  دـنوادخ  یناـسک  رگا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  ادخ  هچنآ  هب  تبسن  اهنیا ) همه  دوجو  اب   ) سپـس دنریگب ، هزور  ار  ناضمر  هام  دنروآ و  اج  هب  ار  ادخ ) )
هب ار  نآ  هچ  رگ   ) دنشاب هتشاد  یـضارتعا  نینچ  دوخ  ياهلد  رد  ای  ، دادن ماجنا  ار  نآ  فالخ  ارچ  هک  دنیوگب  دنا ، هداد  ماجنا  ملـس  و 

دنگوس تراگدرورپ  هب  هن ، : » دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپـس  .دندرگ  یم  كرـشم  رطاخ  نیمه  هب  دـنرواین ،) مه  نابز 
ًالماک دشابن و  تخس  ناشیارب  وت  مکح  نتفریذپ  سپـس  هدرک ، مکاح  ار  وت  دوخ  تافالتخا  رد  هکنآ  رگم  دروآ  دنهاوخن  نامیا  هک 

.دیشاب میلست  هک  تسامش  رب  دندومرف : ترضح  سپس  .دنشاب » میلست 

هب 6. تبسن  لد  رد  صخش  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  میلست »  » تلاح هک  مینیب  یم 

333 ص :

.65 (/ 4  ) ءاسن - 1
ح 6. كرشلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 398 ، لوصا  - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 353 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_333_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_333_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دشابن تخس  شیارب  نآ  نتفریذپ  دشاب و  دونشخ  یضار و  ًالماک  دنا ، هدومرف  ای  هداد  ماجنا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هچنآ 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  تبسن  میلست  قّقحت  هار 

لباـقم رد  دوخ  زا  دـنک و  لـمع  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تساوخ  قفاوم  يرما  ره  رد  دـنک  یعـس  ناـسنا  هک  تسا  نیا  میلـست  قّقحت  هار 
مالّـسلا و مهیلع  تیب  لها  هب  لّسوت  اب  تبیغ  نامز  رد  هک  ار -  اهنآ  تساوخ  لیم و  هراومه  دشاب و  هتـشادن  یمیمـصت  يأر و  ناشیا 

يالاب تاجرد  هب  ار  ناسنا  یگژیو  نیمه  .دـهد  حـیجرت  نارگید  دوخ و  تساوخ  رب  دـیآ -  یم  تسد  هب  ناشیا  ثیداحا  هب  هعجارم 
: دناسر یم  نامیا 

ترضح مونش ! یم  ار  یـسراف  ناملـس  دای  امـش  زا  رایـسب  هچ  نم ، ياقآ  يا  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  یـصخش 
ُهَرثَک ام  يردَتَا   » .وگب يدّمحم  ناملس  هکلب  وگن ، یسراف  ناملس  .َّيدَّمَحُملا :» َناملَس  ُلق  نِکل  َو  َّیسرافلا ، َناملَس  لُقَت  ال  : » دندومرف

؟ منک یم  دای  وا  زا  رایسب  ارچ  هک  یناد  یم  ایآ  َُهل :»؟ يرکِذ 

رطاخ هب   (1) «: ...ِهِسفَن يوَه  یلَع  مالّـسلا  هیلع  َنینِمؤُملاِریمَا  يوَه  ُهُراثیا  اهادِحا  ٍلالِخ : ِثالَِثل  : » دومرف مناد .) یمن   ) ریخ درک : ضرع 
(2)  ... . شدوخ تساوخ  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تساوخ  نداد  حیجرت  تسا : نیا  اهنآ  نیلّوا  هک  ّتیصوصخ  هس 

نیرتمهم  (3) دـنا ، هدرب  راک  هب  ار  تیبلا » لها  اّنِم   » ریبعت وا  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هک  دیـسر  یماـقم  هب  ناملـس  رگا  سپ 
وا هب  يروتـسد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوبن  مزال  هک  يروط  هب  تسا ، هدوب  شناـمز  ماـما  هب  تبـسن  وا  لـماک  میلـست  شا  یگژیو 

 .( رظتنم درک و  یم  مّدقم  دوخ  تساوخ  رب  تسناد ، یم  يدروم  رد  ار  ترضح  تساوخ  هک  نیمه  دنهدب ؛

334 ص :

.یسوط یلاما  زا  راونالاراحب ج 22 ص 327 ح 33 ، - 1
تـسود ینعی : .ِءاـمَلُعلا » ِملِعلا َو  ُّبُح  ِدَدَـعلا َو  ِهَورَّثـلا َو  ِلـهَا  یلَع  ُمُهاـِّیا  ُهُراـِیتخا  ِءارَقُفِلل َو  َهُّبَح  : » تسا نـیا  رگید  تلـصخ  ود  - 2

.املع ملع و  نتشاد  تسود  رگید  و  نینّکمتم ، تورث و  لها  رب  اهنآ  نداد  حیجرت  ارقف و  نتشاد 
ءزج لیلد  نیا  هب  اهنت  ناملـس  .ِتیَبلا :» َلهَا  اّنِم  ٌؤُرما  ُهَّنَِال  ِءامَلُعلا  َنِم  ُناملَـس  َراص  اـمَّنِا  :» دـندومرف نینچ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  - 3

( .تاجردلا رئاصب  زا  راونالاراحب ج 2 ص 190 ح 25 ،  ) .تسا تیب  لها  ام  زا  يدرف  وا  هک  دیدرگ  ناملاع 
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.تسشن یمن  ناشیا  روتسد 

ناشیا نابز  هب  اسب  هچ  هک  لیم  تساوخ و  ینعی  يوَه »  » نوچ .تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  رماوا  لاثتما  تعاطا و  زا  رتـالاب  تلـصخ ، نیا 
مهیلع همئا  هب  تبسن  ندش  میلـست  تیبلا ،» لها  اّنم   » ماقم هب  لین  طیارـش  زا  یکی  .دنـشاب  هدادن  نآ  قبط  رب  ینامرف  دشاب و  هدماین  مه 

هک میدروآ  دایز  نب  لیمک  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شرافـس  زین  هتـشذگ  رد  .دوب  میلـست  ناملـس  هک  تسا  يّدح  رد  مالّـسلا 
« .اّنِم نُکَت  اّنَع ، ّاِلا  ذُخأَت  ال  : » دندوب هدومرف 

همه رد  ثیداـحا  هب  هعجارم  هب  دـّیقت  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  ثیداـحا  هب  تبـسن  میلـست  هار  زا  ًاتدـمع  تبیغ  ناـمز  رد  رما  نیا  قّـقحت 
دیاب تسین ، نکمم  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  يداع  یسرتسد  هک  ینامز  رد  .تسا  ریذپ  ناکما  یلمع ، یقالخا و  يداقتعا ، زا  ّمعا  لئاسم ،

.تفرگ مک  تسد  دیابن  ار  ثیداحا  هب  تبسن  یلمع  يرکف و  مازتلا  درک و  طایتحا  رتشیب 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  .تسا  نید  حور  نامیا و  تقیقح  یبلق ، میلست  نیمه 

.َِملَـس َو اَنل  َمَّلَـس  نَمَف  .ِمیلـسَّتلِاب  ّاِلا  ُباُصی  َو ال  ِهَدِسافلا ، ِسییاقَملا  ِهَلِطابلا َو  ِءارآلا  ِهَِصقاّنلا َو  ِلوُقُعلِاب  ُباُصی  َّلَجَوَّزَع ال  ِهللا  َنید  َّنِا 
يذَّلِاب َرَفَک  ًاجَرَح ، ِِهب  یـضقَن  وَا  ُُهلوُقَن  اّمِم  ًائیَـش  ِهِسفَن  یف  َدَجَو  نَم  .َکَلَه َو  ِيأَّرلا  ِسایِقلِاب َو  ُلَمعَی  َناک  نَم  .َيِدُه َو  اِنب  يدَتقا  ِنَم 

.ُمَلعَی (1) َوُه ال  َمیظَعلا َو  َنآرُقلا  َِیناثَملا َو  َعبَّسلا  َلَزنَا 

میلـست قیرط  زا  طقف  و  دیآ ، یمن  تسد  هب  تسردان  ياهرایعم  لطاب و  ياه  هشیدـنا  صقان و  ياهلقع  اب  لجوزع  يادـخ  نید  انامه 
سایق و هب  سک  ره  .دوش و  یم  تیاده  دنک ، ادـتقا  ام  هب  هک  ره  .دـنام و  یم  ملاس  ددرگ ، ام  میلـست  هک  ره  سپ  .ددرگ  یم  لصاح 
( ییادخ  ) نآ هب  دشاب ، تخـس  شیارب  ًابلق  ام ، ماکحا  ای  ام  ثیداحا  نتفریذپ )  ) هک ره  .دوش و  یم  كاله  دـنک ، لمع  یـصخش  رظن 

.تسا هدش  رفاک  دنادب ، شدوخ  هکنآ  نودب  هدومرف ، لزان  ار  گرزب  نآرق  یناثم و  عبس  هک 

رفاک كرـشم و  لاح  نیع  رد  یلو  هدش  یهابتـشا  هچ  بکترم  هک  دمهفن  دـنادن و  شدوخ  اسب  هچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  گرزب  رطخ 
میلست 9. اب  زج  يرادنید  يرآ ؛ .دشاب 

335 ص :

ح 9. باب 31 ، نیدلا ، لامک  - 1
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لباقم رد  نارگید ، ای  دوخ  يأر  مهف و  هب  دیابن  سک  چیه  ددرگ و  یمن  لصاح  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تاشیامرف  هب  تبـسن  ضحم 
.دهَِنب یعقو  ثیداحا 

تبیغ نامز  رد  ثیداحا  هب  تبسن  میلست 

هراشا

هعومجم رد  .دشاب  یم  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  تبسن  میلـست  تبیغ ، نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  میلـست  ياه  هناشن  زا  یکی 
يرگید و  رودـص ، تهج  زا  یکی  درک ؛ ثحب  ناوت  یم  تهج  ود  زا  هدیـسر ، اـم  تسد  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  هک  یثیداـحا 

غورد و هب  يدنـس ، یـسررب  اب  ناسنا  رگا  .دریگ  یم  رارق  یـسررب  دروم  ثیدـح  دنـس  رودـص ، تهج  زا  ثحب  رد  .تلـالد  تهجزا 
هک هچ  ره  نآ -  لولدم  هب  تبسن  يدّبعت  چیه  دسر و  یمن  نآ  تلالد  زا  ثحب  هب  تبون  رگید  دنک ، نیقی  ثیدح  کی  ندوب  یلعج 

.تسین مزال  دشاب - 

تقو نآ  تسا -  روط  نیمه  ًاعون  هعیش  یثیدح  ربتعم  عماوج  رد  هک  دنکن -  نیقی  نآ  ندوب  یگتخاس  هب  يدنـس  یـسررب  رد  رگا  اّما 
ربخ تروص  هب  رودصلا و  یّنظ  ای  دشاب  رودـصلا  یعطق  رتاوتم و  ثیدـح  هکنیا  زا  ّمعا  دـسر ، یم  نآ  تلالد  هرابرد  ثحب  هب  تبون 

.تسا (1) بجاو  نآ  لولدم  هب  تبسن  دّبعت  تلاح ، ود  ره  رد  هک  دشاب  دحاو 

دوجو اهنآ  نایم  یـضراعت  دـنک و  یم  تقباطم  تسا ، لوبق  دروم  انـشآ و  اـم  يارب  هچنآ  اـب  ثیداـحا  زا  یهورگ  تلـالد ، تهج  زا 
تلاح نیا  .دـشاب  ضراعت  رد  دـیآ ، یم  حیحـص  شرظن  هب  دـناد و  یم  ناسنا  هچنآ  اب  تسا  نکمم  اهنآ  زا  رگید  يا  هتـسد  درادـن و 

یم لمح  لباق  انعم  دـنچ  ای  ود  هب  تسین و  نشور  اهنآ  رد  دوصقم  هک  ییاهنآ  ینعی  دـیآ ؛ یم  شیپ  هباشتم  ثیداـحا  دروم  رد  ریخا 
.دنشاب

.م ؛ دشاب تسا  هدیسر  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  هچنآ  همه  لماش  دیاب  ثیداحا ، هب  تبسن  میلست 

336 ص :

هب نایوار  دادـعت  اّما  دـنا ، هدرک  لقن  موصعم  زا  ار  نآ  داـمتعا  دروم  درف  دـنچ  اـی  کـی  هک  دوش  هتفگ ي  یثیدـح  هب  دـحاو  ربخ  - 1
دروم هقف  لوصا  ملع  رد  هک  يا  هلّدا  قبط  رب  یثیدح  نینچ  هب  دّبعت  .دیامن  موصعم  زا  نآ  رودص  هب  نیقی  ناسنا  هک  تسین  يا  هزادـنا 

ام ثحب  لـحم  زا  هدرکن  داـمتعا  نآ  هب  يا  هربُـخ  ملاـع  چـیه  هک  يدنـسلا  لوـهجم  تیاور  هّتبلا  .تسا  بجاو  دریگ ، یم  رارق  ثحب 
نیموصعم دوخ  هب  مه  ار  موصعم  زا  نآ  رودـص  مدـع  ای  رودـص  هب  مکح  میرادـن و  يا  هفیظو  نآ  لولدـم  هب  تبـسن  تسا و  جراخ 

.مینک یم  راذگاو  مالّسلا  مهیلع 
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ناسنا هک  تسا  نیا  میلـست  همزال  یتلاح  نینچ  رد  .دـسر  یم  رظن  هب  راگزاس  ان  ناسنا  یلبق  ياه  هتـسناد  اب  هک  مود  هتـسد  ًاـصوصخ 
.دشاب هتشاد  هتفریذپ  لبق  زا  هچنآ  اب  ثیدح  قیبطت  رد  یعس  هکنیا  هن  دنک ، قبطنم  ثیدح  نومضم  اب  ار  دوخ  یلبق  ياه  هتفریذپ 

اهنآ زا  یکی  هب  هراشا  ثیدـح  رد  میـشاب و  ربخیب  اهنآ  زا  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یقیاقح  اسب  هچ  هک  تسا  نآ  هیـصوت  نیا  ّتلع 
هـسّدقم تاوذ  رد  رـصحنم  مولع  قیاقح و  همه  زا  عالّطا  تسین و  اـم  مهف  اـب  نآ  ندوب  قبطنم  ثیدـح  یتسرد  كـالم  .دـشاب  هدـش 

، دوب راگزاس  ناسنا  یلبق  ياه  هتفریذپ  اب  هک  دوب  یبلطم  ناشیا ، زا  لوقنم  ثیدح  رد  رگا  اذـل  .تسا  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ 
حالـصا لـیمکت و  فرَـص  دـیاب  ناـسنا  هیلّوا  شـشوک  درک ، یمن  قیبطت  اـهنآ  اـب  رگا  یلو  درادـن ، دوجو  نآ  نتفریذـپ  يارب  یعناـم 

مهیلع همئا  دوخ  هب  ثیدـح  عاجرا  فّقوت و  ناـسنا  هفیظو  دوبن ، ریذـپ  ناـکما  يزیچ  نینچ  رگا  .ددرگ  ثیدـح  ساـسا  رب  شراـکفا 
.میتسین نآ  راکنا  هب  زاُجم  زگره  تسا و  مالّسلا 

مالّسلا مهیلع  همئا  ثیداحا  لّمحت  تبوعص 

، ناشیا ثیداحا  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مولع  همه  لّمحت  دـنا ، هدومرف  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  هچنآ  قباـطم  هک  مینکن  شومارف 
یم ادـیپ  ار  نآ  لّمحت  دادعتـسا  يا  هژیو  تایانع  تحت  صاخ و  طیارـش  کی  اب  مه  نامیا  لها  یّتح  تسین و  رّـسیم  یـسک  ره  يارب 

لّمحت مهف و  زا  نارگید  هک  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  لوقنم  ثیداحا  زا  يرایسب  اسب  هچ  دشاب ، هتشاد  یتقایل  نینچ  یـسک  رگا  .دننک 
اب ثیدح  يانعم  ندرکن  قیبطت  فرِـص  هب  نیاربانب  .دشابن  تخـس  شیارب  اهنآ  نتفریذـپ  دـنک و  كرد  یتحار  هب  دنتـسه ، ناوتان  نآ 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درادن  ار  نآ  حرط  درط و  ّقح  دناد ، یم  لبق  زا  صخش  هچنآ 

مُکیَلَع َدَرَو  امَف  .ِنامیِالل  ُهَبلَق  ُهللا  َنَحَتما  ٌدـبَع  وَا  ٌلَسُرم  ٌِّیبَن  وَا  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ّاِلا  ِِهب  ُنِمُؤی  ٌبَعـصَتسَم ال  ٌبعَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َثیدَـح  َّنِا 
ِهللا َو َیِلا  ُهوُّدُرَف  ُهوُُمترَکنَا ، مُُکبُوُلق َو  تَّزَاَمـشا  اَم  .ُهُولَبقاَف َو  ُهوُُمتفَرَع  مُُکبُوُلق َو  َُهل  َتنالَف  مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِثیدَـح  نِم 
! ًائیَش اذه  َناک  ام  ِهللا  َو  ُلوُقَیَف : ُُهلِمَتحَی  ُهنِم ال  ٍءیَِشب  َثَّدَُحی  نَا  ُِکلاهلا  اَمَّنِا  .مالّسلا َو  مهیلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  نِم  ِِملاعلا  یِلا  ِلوُسَّرلا َو  َیِلا 

ُراکنِالا َو 
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.ُرفُکلا (1) َوُه 

هدش هداتسرف  ربمایپ  ای  یهلا  بّرقم  هتـشرف  زج  هک  يروط  هب  تسا ؛ راوشد  تخـس و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ثیدح 
سپ .دروآ  یمن  نامیا  نآ  هب  یـسک  تسا ، هداد  رارق  ناحتما  دروم  نامیا  هب  تبـسن  ار  شبلق  ادخ  هک  يا  هدـنب  ای  و  ادـخ ) فرط  زا  )
امـش ياه  هتـسناد  اب  دیراد و  ار  نآ  نتفریذپ  یگدامآ  ًابلق  هدیـسر و  امـش  هب  هک  مهیلع  هللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  ثیداحا  زا  ار  هچنآ 

لآ زا  ملاع  لوسر و  ادـخ و  هب  تسین ، راگزاس  امـش  تامولعم  اب  دـیریذپب و  دـیناوت  یمن  ًابلق  ار  هچنآ  .دـیریذپب و  تسا ، گـنهامه 
مهف و ّتیفرظ  وا  دننک و  لقن  شیارب  ار  یثیدح  هک  تسا  یـسک  هدنوش  كاله  هک  یتسرد  هب  .دیهد و  عاجرا  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم 
دوش و بلطم  ندوب  طلغ  یعّدم  ینعی  ! ) تسین يزیچ  ثیدح )  ) نیا ادـخ ! هب  مسق  دـیوگب : هاگ  نآ  دـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  شریذـپ 

.تسا رفک  اب  يواسم  راکنا  نیا  و  .دنک ) در  موصعم  هب  ار  نآ  باستنا 

راکنا تلاح  نآ  ربارب  رد  تسین ، عمج  لباق  هتفرگ ، ياـج  ناـسنا  نهذ  رد  ًـالبق  هچنآ  اـب  یثیدـح  رگا  هک  تسا  نیا  میلـست  ياـضتقا 
نکمم نیا  .دوش  ایوج  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ  زا  ار  نآ  ریـسفت  حیـضوت و  هکلب  دـنکن ، فیعـضت  ار  نآ  لـیلد  نیا  هب  دریگن و 
نادـقف تروص  رد  .دـیآ  تسد  هب  دـنراد  ناشیا  مولع  اب  لماک  ییانـشآ  هک  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ثیداـحا  ناـملاع  هب  عوجر  اـب  تسا 

هب هللا -  ءاش  نا  هک -  یتقو  ات  بلطم  نتـشاذگ  فوقوم  ندرکن و  رظن  راهظا  ینعی  تسا ؛ فّقوت  هلحرم ، نیرخآ  ینادنمـشناد ، نینچ 
نآ دمهفن  رگا  هک  دمهفب ، ار  یثیدح  ره  يانعم  سک  ره  درادن  یموزل  .ددرگ  نشور  شیانعم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ  هلیـسو 

.دیامن هیجوت  ای  در  ار 

نآ لمحت  مدع  ببس  هب  ثیدح  راکنا 

یم ار  نآ  دوخ  قیمع  مهف  اب  دننک و  یم  كرد  بوخ  ار  ناشیا  ثیداحا  هک  دنتسه  یناسک  مالّسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  نیرتبوبحم 
.تراگزاسان دوخ  یلبق  ياه  هتفریذپ  اب  ار  نآ  دنمهف و  یمن  ار  یثیدح  يانعم  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  نیرتروفنم  .دنریذپ و 
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اریز .تسا  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیالو  راکنا  تقیقح  رد  راک  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  تهارک  نآ  لوبق  زا  هدرک و  راکنا  ار  نآ  دنبای ، یم 
، میرادـنپ یم  حیحـص  ام  هچنآ  اب  اهنآ  تاشیامرف  هک  يدراوم  رد  یّتح  تساهنآ  هب  تبـسن  لماک  میلـست  ناشیا ، تیالو  لوبق  همزـال 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  هتشادن  تقباطم 

َعِمَـس اِذا  يذَّلا  ََّیِلا  مُـهَتَقمَا  ًـالاح َو  يدـنِع  مُهَاَوـسَا  َّنِا  .اِنثیدَِـحل َو  مُـهُمَتکَا  مُـهُهَقفَا َو  مُـهُعَروَا َو  ََّیِلا  یباحـصَا  َّبَـحَا  َّنِا  ِهللا  اـمَا َو 
نِم َثیدَحلا  َّلََعل  يردَـیال  َوُه  ِِهب َو  َناد  نَِمب  َرَفَک  ُهَدَـحَج َو  ُهنِم َو  َّزَاَمـشا  ُُهبلَق  ُهلَبقَی  َمل  ُهلِقعَی َو  مَلَف  اّنَع  يوُری  انَیِلا َو  ُبَسُنی  َثیدَـحلا 

.اِنتَیالِو (1) نِم  ًاجِراخ  َِکلِذب  ُنوُکَیَف  َِدنُسا  انَیِلا  َجَرَخ َو  انِدنِع 

و نید ) رد  تریـصب  مهف و   ) هّقفت عَرَو و  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  رظن  زا  مباحـصا  نیرتـبوبحم  ادـخ  هب  مسق  دیـشاب ! هتـشاد  هّجوت 
، نم شیپ  ناشیا  نیرتزیگنا  ترفن  نم و  رظن  زا  اهنآ  نیرتدب  .دنـشاب و  نارگید  زا  رترب  مالّـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام ثیدـح  نامتک 

شبلق دـنک و  یمن  كرد  ار  نآ  یلو  هدـش  تیاور  ام  زا  تسا و  بوسنم  اـم  هب  هک  دونـش  یم  ار  یثیدـح  یتقو  هک  تسا  یـسک  نآ 
رد دوش ؛ یم  رفاک  تسا ، دقتعم  نآ  هب  هک  یسک  هب  تبسن  دنک و  یم  شراکنا  دوش و  یم  رازیب  نآ  زا  درادن ، شریذپ  نآ  هب  تبـسن 

تیالو ورملق  زا  ببـس  نیمه  هب  سپ  ددرگرب ، ام  هب  شدنـس  دشاب و  هدمآ  ام  بناج  زا  ًاعقاو )  ) ثیدح نآ  دیاش  دناد  یمن  هک  یلاح 
.دوش یم  جراخ  ام 

دـشاب یمن  وا  يرکف  عضاوم  هدـننک  دـییأت  ار  هچنآ  تسوا و  تاّیرظن  دـّیؤم  هک  دریذـپب  ار  یثیداحا  طـقف  ناـسنا  هک  دـشاب  رارق  رگا 
یم دوخ  یـصخش  ءارآ  تارظن و  وریپ  ًافرـص  هکلب  هتفریذپن ، دوخ  رب  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  تقیقح  رد  یـسک  نینچ  دریذپن ،

.دشاب

نیا همزال  دنادب ، نارگید  دوخ و  هب  تبسن  فّرصت  هب  یلوا  رایتخا و  بحاص  ار  دوخ  ّیلو »  » ناسنا هک  تسا  نیا  تیالو  لوبق  يانعم 
.ت تساوخ  رظن و  هک  تسا  نآ  داقتعا 
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، دنک یم  قیبطت  شدوخ  هدیقع  اب  وا  نانخـس  هک  يدراوم  رد  ًافرـص  هکنیا  هن  دهد ، حیجرت  يرگید  سک  ره  تساوخ  رظن و  رب  ار  وا 
چیه تقیقح  رد  يدرف  نینچنیا  .دیامن  لیوأت  هیجوت و  دوخ  هدیقع  قباطم  ای  دنک  در  ار  يو  رظن  دراوم  هیقب  رد  دـیامن و  يوریپ  وا  زا 

ثیداحا رد  دوجوم  رظن  اب  ًاقافتا  هک  هتفر  دوخ  هدیقع  لابند  عقاو  رد  مه  لوا  ضرف  رد  .تسا  هدرکن  يوریپ  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  اج 
هچ دشاب و  قباطم  ام  هدـیقع  اب  هچ  هدـیدرگ ، نایب  ثیداحا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  حیحـص  هدـیقع  نازیم  رایعم و  .تسا  هدوب  قباطم 

.تسا هتفریذپ  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  صخش ، هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  اهنت  .دشابن 

دوجو نآ  رد  يدـیدرت  هدـش و  عقاو  لوبق  دروـم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  اـهنآ  باـستنا  هک  تسا  یثیداـحا  دروـم  رد  هفیظو  نیا 
هک یثیداـحا  اـی  داـحآ  راـبخا  ینعی  تسین -  ینیقی  یعطق و  مالّـسلا ، مـهیلع  هـمئا  هـب  شباـستنا  هـک  یثیداـحا  دروـم  رد  اـّما  .درادـن 

هدرکن لقن  نآ  يارب  يربتعم  دنس  یلو  دنا  هدرک  دامتعا  اهنآ  هب  یسلجم  همّالع  ینیلک و  موحرم  ریظن  هعیش  هربخ  دّبعتم و  نادنمشناد 
نخس و کی  تیناّقح  كالم  .دومن  راکنا  در و  ار  اهنآ  دننک ، یمن  قیبطت  ام  هدیقع  مهف و  اب  هک  لیلد  نیا  هب  ًافرـص  ناوت  یمن  دنا - 

یمن دنناد ، یم  ناشیا  وریپ  ار  دوخ  هک  یناسک  نیاربانب  .تسین  ام  صقان  مهف  اب  یگنهامه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  نآ  باستنا  تّحص 
.دنشاب انتعا  یب  تساهنآ ، هب  بوسنم  هچنآ  هب  مه  رادقم  نیمه  دنناوت 

لقع مکح  اب  ثیدح  لولدم  ضراعت  ضرف 

شزرا سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا : نیا  لاؤس  .دوش  یم  حرطم  رکف  زرط  نیا  لباقم  رد  یهاگ  هک  دسر  یم  نهذ  هب  یلاؤس  اجنیا  رد 
یلقع تامّلـسم  اب  هدـش  لقن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیدـح  ناونع  هب  هک  ینخـس  رگا  اـیآ  دوش ؟ یم  هچ  هّیلقع  تاّیهیدـب  لـقع و 

زا مالّـسلا  مهیلع  راهطا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  سّدقم  تحاس  سپ  دـشاب  نینچ  رگا  درک ؟ در  ار  نآ  ناوت  یمن  مه  زاب  تشاد ، ضراعت 
اهنیا همه  نوچ  .دور  یم  لاؤس  ریز  مه  اهنآ  دوخ  تیناّقح  یّتح  ناشیا و  نانخس  تّحـص  دوب و  دهاوخن  هّزنم  تسردان  لطاب و  روما 
هدمآ ثیداحا  دوخ  رد  بلطم  نیا  خساپ  .دشاب  هتـشاد  ضراعت  انبم  اب  دیابن  جیاتن  هدش و  لوبق  لباق  ناسنا  يارب  لقع  یعطق  مکح  هب 

: دنک یم  بیوصت  دییأت و  ار  نآ  زین  لقع  تسا و 
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َکنَع انُِربُخیَف  َکـِلبَق  نِم  اـنیتأََیل  َلُـجَّرلا  َّنِا  َكادـِف ؛ ُتلِعُج  : » درک ضرع  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  یـصخش 
زا ار  ینیگنس  بلطم  دیآ و  یم  ام  دزن  امش  بناج  زا  یصخش  موش ؛ تیادف  َُهبِّذَُکن :» یّتَح  انُروُدُص  َِکلِذب  ُقیـُضیَف  ِرمَالا  َنِم  ِمیظَعلِاب 

.مینک یم  بیذکت  ار  نآ  لصا  ام  هک  اجنآ  ات  دنک  یم  یگنت  نآ  لوبق  هب  تبسن  ام  ياه  هنیس  هک  دنک  یم  لقن  ام  يارب  امش 

ترضح یلب ، تفگ : يوار  دنک »!؟ یمن  لقن  ثیدح  امـش  يارب  نم  بناج  زا  ایآ  «:»!؟ مُُکثِّدَُحی یّنَع  َسَیلََا  : » دندومرف وا  هب  ترـضح 
: تفگ يوار  تسا »!؟ بش  دـیوگ  یم  ار  زور  تسا و  زور  دـیوگ  یم  ار  بش  ایآ  «:»!؟ ٌلَیل ُهَّنِا  ِراـهَّنِلل  ٌراـهَن َو  ُهَّنِا  ِلـیَِّلل  ُلوُقَیَف  :» دومرف

(. تسین روط  نیا   ) ریخ

هب ار  نآ  هرابرد  رظن  راهظا   ) هدب عاجرا  ام  هب  ار  ( ثیدح  ) نآ :» (1)« .انبِّذَُکت امَّنِاَف  َتبَّذَک  نِا  َکَّنِاَف  انَیِلا ، ُهَّدُر  : » دندومرف ترضح  سپ 
.يا هدرک  بیذکت  ار  ام  ینک ، بیذکت  رگا  نوچ  راذگاو .) ام 

رگا .دراد  حیرص  ضقانت  هیلقع  تاّیهیدب  اب  هک  ینخـس  يارب  تسا  یلاثم  دنا ، هدومرف  رکذ  يوار  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یترابع 
بش ضراعت  دننام  هک  یضراعت  دشاب ، هتشاد  یـضراعت  نینچ  لقع  نشور  یهیدب و  ماکحا  اب  دوش ، یم  لقن  ثیدح  ناونع  هب  هچنآ 
يا هفیظو  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  میلـست  بوجو  تهج  زا  یـضرف  نینچ  رد  دشابن ، عمج  لباق  اهنآ  اب  هجو  چیه  هب  ینعی  دشاب  زور  ای 

داقتعا نکمم  ّدح  ات  هک  تسا  نیا  هفیظو  تروص  نآ  رد  .دسر  یمن  ضقانت  ّدح  هب  تسین و  نینچ  یضراعت  ره  اّما  .تسین  ام  هّجوتم 
.میراذگاو مالّسلا  مهیلع  همئا  هب  ار  نآ  ملع  ناکما ، مدع  تروص  رد  و  مینک ، گنهامه  لوقنم  ثیدح  نآ  اب  ار  دوخ 

لقن لقع و  ضراعت  ماسقا 

هّیلقع تّالقتـسم  زا  هلأسم  ینعی  دشاب ، يرطف  یهیدب  دروم ، نآ  رد  لقع  مکح  هک  دیآ  یم  شیپ  یتقو  اهنت  ضقانت  ّدـح  رد  ضراعت 
.تنآ مهف  دراد و  لوبق  لقاع  ناسنا  ره  ار  نآ  لاثما  مکح و  نیا  .تسا  تشز  حیبق و  ندرک  ملظ  هکنیا  دننام  دشاب ؛

341 ص :

.تاجردلا رئاصب  زا  راونالاراحب ج 2 ص 187 ح 14 ، - 1
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، لوقنم ثیدح  دیاب  رگید  فرط  زا  .تسین  یبسک  دشاب و  یم  يرطف  هکلب  تسین  اه  هدناوخ  هفـسلف  اه و  هدـناوخ  سرد  هب  رـصحنم 
تروص نیا  رد  .دوشن  هداد  نآ  يانعم  رد  دوش ، یم  هدـیمهف  ظفل  رهاظ  زا  هچنآ  فالخ  لاـمتحا  ینعی  دـشاب ؛ دوخ  لولدـم  رد  ّصن 

.دوب دهاوخ  ضقانت  رد  ثیدح  حیرص  لولدم  اب  لقع  یهیدب  مکح 

ثیدح زا  ار  انعم  نامه  هک  تسا  نیا  هفیظو  دشابن ، ضراعت  رد  لقع  یهیدـب  مکح  اب  هک  درک  انعم  يروط  ار  ثیدـح  ناوتب  رگا  اّما 
تاـیآ .میهد  یم  ماـجنا  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  یخرب  دروم  رد  اـم  هک  يراـک  دـننام  دـشاب ؛ نآ  رهاـظ  فـالخ  هک  دـنچ  ره  میمهفب 

رب ار  اهنآ  دـشاب ، ضراعت  رد  يرطف  لقع  یهیدـب  ماکحا  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب  رهاـظ  ياـنعم  رگا  دنتـسه ، رودـصلا  یعطق  نوچ  ، نآرق
يرهاظ يانعم  دـنراد ، ناسنا  يرایتخا  لاعفا  رد  ربج  يانعم  رد  روهظ  هک  یتایآ  ًالثم  .مینک  یم  لـمح  دوخ  يرهاـظ  ياـنعم  فـالخ 

يانعم مییوگ  یم  هکلب  مینک ، یمن  فیعـضت  ار  نآرق  دنـس  ام  تروص  نیا  رد  .تسا  ضقانت  رد  يرطف  لـقع  یهیدـب  مکح  اـب  اـهنآ 
نیب ضراعت  عفر  رب  هوالع  رگا  اّما  .دوش  یم  ضقانت  عفر  لقع  یهیدـب  لیلد  نآرق و  نیب  راک  نیا  اب  .تسا  هدـشن  هدارا  اهنآ  يرهاـظ 

اّما حیحص  يانعم  میناوتب  هک  دشاب  ام  رایتخا  رد  یفاک  نئارق  لیالد و  دیاب  میبایرد ، ار  نآرق  هیآ  حیحص  يانعم  میهاوخب  لقن  لقع و 
دنام میهاوخ  مورحم  تایآ  نآ  تسرد  يانعم  مهف  زا  لیالد ، نئارق و  نینچ  تیافک  مدـع  تروص  رد  .میبایرد  ار  نآ  رهاظ  فـالخ 

( .دوش ّتقد   ) .تسین دوصقم  اهنآ  يرهاظ  يانعم  میراد  نیقی  هکنآ  نیع  رد 

تاّلقتسم اب  اهنآ  زا  یکی  يرهاظ  يانعم  رگا  .میـشاب  هتـشاد  ار  شور  نیمه  دیاب  مه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  لوقنم  ثیداحا  دروم  رد 
مهف يارب  یفاک  لـیالد  تسا  نکمم  لاـح  .تسا  هدـشن  هدارا  ثیدـح  رهاـظ  ياـنعم  هک  میوش  یم  نئمطم  دـشاب ، ضقاـنت  رد  هّیلقع 

رد نیا  .دیآ  یمن  شیپ  لقن  لقع و  ضراعت  لکشم  تروص  ود  ره  رد  ریخ ، ای  میشاب  هتشاد  ثیدح  رهاظ ) فالخ  و   ) حیحص يانعم 
.دشابن ّصن »  » دوخ يانعم  رد  ثیدح  هک  تسا  یتروص 

يانعم رد  ّصن  رگید  ترابع  هب  دوبن و  شرهاظ  فالخ  ياـنعم  رب  لـمح  لـباق  لوقنم  ثیدـح  ینعی  دوبن ، نینچ  يدروم  رد  رگا  اـّما 
فالخ ًاتحارص  دوب و  شرهاظ 

342 ص :
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یتلاح نینچ  ًاضرف -  رگا -  .بش  دـیوگب  زور  هب  زور و  دـیوگب  بش  هب  هک  تسا  نیا  دـننام  تقو  نآ  دوب ، مه  لـقع  یهیدـب  مکح 
نآ نومضم  هب  لمع  ثیدح و  نآ  يانعم  نتفریذپ  هب  تبسن  ام  دوش ، تفای  هعیـش  ربتعم  بتک  رد  دوجوم  ثیداحا  یـضعب  هب  تبـسن 

.میرادن يا  هفیظو 

هباشتم ثیداحا  تایآ و  هب  تبسن  ناسنا  هفیظو 

اّما میروآ  نامیا  اهنآ  همه  هب  مینک و  لوبق  تسبرد  نآرق  تایآ  دـننام  هدیـسر  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هچنآ  هک  میراد  هفیظو  اـم 
تایآ همه  يانعم  درادـن  یموزل  چـیه  هک  روط  نامه  میمهفب ؛ مه  ار  ناشیا  زا  تالوقنم  کـت  کـت  ياـنعم  هک  درادـن  یموزل  چـیه 
دروم رد  لاثم  ناونع  هب  .مینک  یم  لوبق  میمهفب  ار  اهنآ  حیحـص  يانعم  ًاموزل  هکنآ  نودـب  ار  نآرق  هباشتم  تایآ  ام  .مینادـب  ار  نآرق 

« .تخادنا ریت  دنوادخ  یلو  یتخادنین  ریت  وت  یتخادـنا ، ریت  وت  هک  هاگ  نآ  و  :» (1)« یمَر َهللا  َّنِکل  َتیَمَر َو  ِذا  َتیمَر  ام  َو   » هفیرـش هیآ 
لعاف ناونع  هب  ناشیا  نوچ  تسین -  يزادـناریت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـیتخا  یفن  شیاـنعم  هک  میتسه  نئمطم   (2)

ار هیآ  تسرد  يانعم  تسا  نکمم  یلو  دنا -  هتـشادن  راک  نیا  رد  مه  يرارطـضا  هارکا و  دنا و  هتفرگ  رارق  هیآ  بطاخم  يزادـناریت 
.میمهفب ار  شیانعم  هکنآ  نودب  میروآ  یم  نامیا  نآ  هب  هکلب  مینک  یمن  ّدر  ار  هیآ  تروص  نیا  رد  .مینادن 

یناـعم لاـمتحا  دـشابن و  نشور  حیرـص  روـط  هب  اـم  يارب  یثیدـح  ياـنعم  تسا  نکمم  .تسا  نیمه  هفیظو  مـه  ثیداـحا  دروـم  رد 
( .هتشاد دوجو  نآ  هب  تبسن  یفلتخم 

343 ص :

.17 (/ 8  ) لافنا - 1
رما کی  ندوب ، هباشتم  مکحم و  یّلک  روط  هب  .تسا  هباشتم »  » تایآ زا  دنادن  ار  شحیحص  يانعم  هک  یسک  يارب  هفیرش  هیآ  نیا  - 2

يرگید يارب  دـشاب و  مکحم  یـسک  يارب  يا  هیآ  تسا  نکمم  .دوش  یم  توافتم  صخـش  لهج  ملع و  اـب  بساـنتم  هک  تسا  یبسن 
( یشاّیع ریسفت  زا  راونالاراحب ج 92 ص 382 ح 15 ،  ) .ِِهلهاج یلع  هَبَتـشا  ام  هباشتملا  مالّـسلا : هیلع  نانمؤمریما  شیامرف  هب  .هباـشتم 

هیآ دنادب  ار  روظنم  یـسک  رگا  مه  روکذم  هیآ  رد  .دوش  هبتـشم  دـناد  یمن  ار  نآ  زا  روظنم  هک  یـسک  رب  هک  تسا  نآ  هباشتم  ینعی :
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  ًافرـص  هکلب  دـنک  یمن  نایب  ار  یّلک  مکح  کـی  هیآ  نیا  .دوب  دـهاوخن  هباـشتم  شیارب 
ریثأت دـندرک ، ترپ  شیرق  ياـهتروص  يوس  هب  دوخ  تسد  اـب  ار  كاـخ  نش و  تشم  کـی  یتقو  هک  ردـب  گـنج  رد  مه  نآ  تسا ،

يرایتخا لعف  هکنآ  هن  هک  ریثأـت  راـبتعا  هب  ینعی  هدـش ، هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ربماـیپ  یمر »  » تهج نیمه  هب  هک  تشاد  ییاـسآ  هزجعم 
( .هفیرش هیآ  لیذ  ییاور ، ریسافت  كر :  ) .دشاب ادخ  لعف  ترضح ،
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رد دـیابن  یناوتان  نیا  یلو  میمهفب ، ار  نآ  یعطق  يانعم  میناوت  یمن  اـم  دوب و  دـهاوخ  تاـهباشتم  زا  ثیدـح  تروص  نیا  رد  .دـشاب 
.میباین رد  ار  نآ  یعطق  يانعم  دنچ  ره  میریذپب  ار  ثیداحا  دیاب  ام  .دشاب  هتشاد  يریثأت  موصعم  زا  نآ  رودص  هب  تبسن  ام  نامیا 

هچ .دجنگب  ام  تالوبقم  تاضورفم و  هدودحم  رد  دیاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  یناعم  هک  مینک  رّوصت  دـیابن  یّلک  روط  هب 
دناوت یمن  تالامتحا  نآ  زا  ثیدـح  يانعم  هرخالاب  هک  مینک  رّوصت  نینچ  دـسرب و  ام  نهذ  هب  لامتحا  دـنچ  یثیدـح  يانعم  رد  اـسب 

نآ رد  روصحم  ار  ام  ینهذ  ياهضرف  شیپ  یضعب  عقاو  رد  یلو  میرادنپب  یلقع  ار  هدش  رّوصت  رصح  تسا  نکمم  یّتح  .دشاب  جراخ 
ضرف لباق  ام  يارب  نآ  زا  یلوقعم  يانعم  هک  دنشاب  هدومرف  ار  یبلطم  مالّـسلا  هیلع  ماما  اسب  هچ  بیترت  نیا  اب  .دشاب  هدرک  تالامتحا 
روطخ نارگید  نهذ  هب  زگره  هک  دـننک  نایب  ار  ییانعم  ترـضح  دـنک ، لاؤس  ناشیا  دوخ  زا  دـناوتب  یـسک  ضرف  هب  رگا  اّما  دـشابن ،

.دسر یم  رظن  هب  نکمم  ًالماک  یلامتحا  نینچ  .دشاب  هتشادن  یضراعت  چیه  مه  هّیلقع  تالقتسم  اب  انعم  نآ  تسا و  هدرک  یمن 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  يارب  انعم  داتفه 

اب مه  اهنآ  همه  هک  دننک  نایب  شیارب  انعم  داتفه  ات  دنناوت  یم  ار  دوخ  تاملک  دـنا  هدومرف  هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  زا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  هتشاد  تقباطم  ناشیا  ثیدح  ظفل 

.ُجَرخَملا (1) اهَعیمَج  نِم  اَنل  ًاهجَو ، َنیعبَس  یلَع  ُفِرِصنََتل  انِمالَک  نِم  ِهَِملَکلا  َّنِا 

ياج رد  دـناوت  یم  اهنآ  همه  ینعی   ) .مییآ یم  رب  اهنآ  همه  هدـهع  زا  نامدوخ  هک  تسانعم  داتفه  رب  لمح  لباق  ام  نانخـس  زا  ینخس 
( .دشاب تسرد  دوخ 

تسا يدایز  یناعم  رب  لمح  لباق  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نانخـس  زا  کی  ره  هکنیا  یکی  تسا : هدش  هراشا  ثیدح  نیا  رد  بلطم  ود  هب 
.دیآ یمرب  ناشیا  دوخ  هدـهع  زا  ثیدـح ، ظفل  زا  یناعم  نآ  همه  جارختـسا  هکنیا  مود  .دـنا (2) و  هدرمـش  انعم  داتفه  ات  ار  اهنآ  هک 

.ا ، دنهد حیضوت  دنا  هدومرف  هک  ینخس  زا  ار  دوخ  روظنم  یسک  يارب  دنهاوخب  رگا  ینعی 

344 ص :

.رابخالا یناعم  زا  راونالاراحب ج 2 ص 184 ح 5 ، - 1
.اهنآ قیقد  دادعت  هن  دشاب  یناعم  ترثک  هب  هراشا  داتفه  ددع  دیاش  هّتبلا  - 2
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دیاب نید  ملاع  کی  .تسین  يداع  دارفا  ییاـناوت  رد  هّتبلا  راـک  نیا  .دـنروآرد و  ظـفل  دوخ  زا  وا  يارب  ار  یناـعم  نآ  همه  دـنناوت  یم 
ات دـشاب  هدروآ  تسد  هب  فراعم  فلتخم  باوبا  رد  ار  ناشیا  ینابم  دـشاب و  هتـشاد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  اب  يدایز  سنا 

دیکأت ثیداحا  تیارد  هّقفت و  رب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  هتـشاد  ار  هوجو  نیا  زا  یـضعب  مهف  جارختـسا و  ییاناوت 
تسد هب  یتهاقف  نینچ  .دوش  یم  هدرمش  هیقف »  » اهنآ رظن  زا  دشاب ، انشآ  ناشیا  میلاعت  اب  ًاقیمع  هک  یسک  اهنت  اذل  دنا و  هتـشاد  يدایز 

نینچ یلبق  ثیدح  يادتبا  .ددرگ  هاگآ  اناد و  هدـمآ ، ناشیا  تاملک  رد  حیرـص  ریغ  روط  هب  هچنآ  هب  یـصخش  هکنیا  رگم  دـیآ  یمن 
: تسا

.انِمالَک َضیراعَم  َفِرعَی  یّتَح  ًاهیقَف  مُکنِم  ُلُجَّرلا  ُنوُکَی  .ٍهیورَت َو ال  ٍفلَا  نِم  ٌریَخ  ِهیردَت  ٌثیدَح 

رگم دوب  دهاوخن  هیقف  امش  زا  یسک  .ینک و  لقن  ًافرـص  ار  نآ  هک  تسا  یثیدح  رازه  زا  رتهب  یمهفب ، ًاقیمع  ار  نآ  هک  یثیدح  کی 
.دسانشب هدمآ  ام  نانخس  رد  حیرص  ریغ  تروص  هب  ار  هچنآ  هکنآ 

هچنآ و  حَّرَصُم »  » دوش یم  هدیمهف  ظفل  زا  تحارـص  هب  هک  ییانعم  .تسا (1)  مالک  ياوحف  يانعم  هب  و  ضارعِم »  » عمج ضیراـعَم » »
ای کی  دشاب و  هتشاد  حیرص  يانعم  کی  تسا  نکمم  ینخس  ره  .دوش  یم  هدیمان  ضارعِم » ، » تسا دارم  ًاحیولت  ینمض و  تروص  هب 

مالک کی  زا  ار  حیرص  يانعم  نامه  ًاعون  یلومعم  دارفا  .دشاب  مالک  هدنیوگ  رظن  دصق و  دروم  اهنآ  همه  هک  حیرص  ریغ  يانعم  دنچ 
، دوخ ییانـشآ  نازیم  هب  دسانـش ، یم  ار  وا  مالک  هیلاقم  هیلاح و  نئارق  تسانـشآ و  هدنیوگ  يرکف  قاذـم  اب  یـسک  یلو  دـنمهف ، یم 

.دنمهف یم  مه  ار  مالک  یحیولت  ینمض و  یناعم 

ار حیرـص  يانعم  نامه  ًاعون  .دـنرادن  سنا  فلتخم  باوبا  رد  ناشیا  فراعم  اب  هک  يدارفا  زین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  رد 
زین و  نآ -  ریظن  هّیقت و  دننام  دنا -  هتفگ  نخس  نآ  رد  هک  یفلتخم  طیارش  اهنآ و  قاذم  بهذم و  اب  قیمع  ییانـشآ  یلو  .دنمهف  یم 

دنا و5. هتشادن  ار  یتقیقح  شریذپ  تیفرظ  یهاگ  هک  ثیداحا  نایوار  باحصا و  تخانش 
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ّرثؤم ناشنانخـس  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ینمـض  دارم  مهف  رد  دناوت  یم  لماوع  نیا  همه  دـنا ، هدرک  هیروت »  » اهنآ لباقم  رد  ترـضح 
مهف رد  هک  روما  نیا  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هیقف »  » ناشیا رظن  زا  .دزاس  انـشآ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مالک  ضیراعم  اب  دـشاب و 
رگا دنک و  یم  كرد  ًاقیمع  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  نانخس  هک  تسا  يدرف  يزیچ  اهنت  .دشاب  هتشاد  ییانـشآ  تسا  ّرثؤم  اهنآ  تاملک 
مهف ینعی  هقف »  » .تسین مالّـسلا  مهیلع  همئا  رظن  دروم  تهاقف »  » نآ هک  دنک  یم  طابنتـسا  ار  يرهاظ  یناعم  نامه  طقف  دـشابن ، نینچ 

.دشاب یمن  هقف »  » لها تسا ، هدیسر  مالک  یحطس  یناعم  رهاظ و  هب  طقف  هک  یسک  قیمع و 

ثیداحا زا  هدافتسا  رد  هناهیقف  شور 

ای کی  رب  ًافرص  ام  رظن  زا  یثیدح  اسب  هچ  .درک  دروخرب  هناطاتحم  رایسب  دیاب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  اب  ههجاوم  رد  نیاربانب 
تاّیهیدب اب  لمتحم  یناعم  رگا  تروص  نیا  رد  .دنکن  روطخ  ام  نهذ  هب  نآ  يانعم  رد  يرگید  لامتحا  دشاب و  لمح  لباق  انعم  دـنچ 

هدوب موصعم  هدنیوگ  رظن  دروم  يرگید  یناعم  ای  انعم  تسا  نکمم  اریز  میرادـن ؛ ار  ثیدـح  ّدر  حرط و  ّقح  دنـشابن ، راگزاس  هّیلقع 
زا دوصقم  هّیلقع  تاّلقتـسم  اب  ضقانتم  یناـعم  هک  مینک  رظن  راـهظا  میناوت  یم  دـح  نیا  رد  ًافرـص  اـم  .دـشاب  هدیـسرن  اـم  نهذ  هب  هک 

نیا رد  رظن  راهظا  تسین و  صیخـشت  لباق  ًاعون  ریخ ، ای  تسه  طابنتـسا  لباق  ثیدح  زا  يرگید  يانعم  هکنیا  اّما  دشاب ، یمن  ثیدح 
.تسا هدش  لوکوم  دسانش ، یم  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  مالک  ضیراعم  هک  یهقف  هب  صوصخ 

یم تفای  رتمک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تبیغ  نارود  لوط  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم  مولع و  باوبا  همه  رد  یهقف  نینچ 
لها شور  قاذم و  هب  انشآ  حلطصم ، هقف  یلمع و  ماکحا  فلتخم  باوبا  رد  هک  یناسک  هعیش  گرزب  نادنمشناد  نایم  رد  هّتبلا  .دوش 

هتفایرد ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مالک  ضیراعم  زا  يرایـسب  دنا و  هدوب  اهنآ  نانخـس  رد  دوجوم  نئارق  طیارـش و  مالّـسلا و  مهیلع  تیب 
نادنمشناد املع و  نایم  رد  ثیداحا  هب  تبـسن  يرتشیب  دّبعت  ًاعون  یلمع  ماکحا  يداو  رد  هک  هدوب  نیا  مه  شتّلع  .دنا  هدوبن  مک  دنا ،

ریغ رد  هنافسأتم  اّما  تسا ، هدش  تیاعر  هعیش  گرزب  ياهقف  مومع  طّسوت  یهقف ، ثیداحا  هب  تبـسن  میلـست »  » هفیظو هتـشاد و  دوجو 
رد دـعب  هجرد  رد  و  نآرق ، یهقف  ریغ  تایآ  ریـسفت  تسا و  ماکحا  زا  رتمهم  هک  تاداقتعا  باب  رد  ینعی  یلمع ، ماـکحا  هقف و  يداو 

يداو
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ره زا  لبق  هتفرگ و  شیپ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هب  تبسن  ار  میلـست »  » قیرط هک  ینادنمـشناد  دادعت  یبلق ، ماکحا  قالخا و 
.تسا هدوب  مک  رایسب  دنا ، هتسناد  يا  هلأسم  ره  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هدیقع  بهذم و  نتفای  هب  فّلکم  ار  دوخ  زیچ ،

مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  ياهـشیامرف  نتفریذـپ  هک  دـننک  اـعّدا  لـماک  روط  هب  دـنناوت  یم  دارفا  هنوگ  نیا  اـهنت  هک  تسا  نیا  تقیقح 
تهاقف هب  دراد ، يرتشیب  میلـست  سک  ره  .تسا  توافتم  صوصخ  نیا  رد  نادنمـشیدنا  املع و  تاجرد  .تسین  تخـس  ًابلق  ناشیارب 

دّیؤم نتفای  يارب  ًافرـص  ثیداحا  هب  هعجارم  دشابن ، راک  رد  یمیلـست  نینچ  رگا  .دـشاب و  یم  رتکیدزن  مالّـسلا  مهیلع  همئا  لوبق  دروم 
.درادن مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  دزن  یشزرا  چیه  راک  نیا  هک  دوب  دهاوخ  نارگید  ای  دوخ  راکفا  هب  تبسن 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  ندوب  میلست  لیلد  راک  نیا  .دننک  یم  داهشتسا  دانتسا و  ثیداحا  هب  دوخ  بلاطم  حرط  رد  هک  یناسک  دنرایـسب 
کّـسمت دروم  ثحب  هیاپ  لصا و  ناونع  هب  يداقتعا ، ثحب  کی  رد  هباشتم  ثیدح  دنچ  ای  کی  هک  دوش  یم  هدـهاشم  ًارارک  .تسین 

يرکف حطـس  ندوب  نییاپ  ای  دنـس  فعـض  نوچمه  یفلتخم  نیوانع  تحت  ثیداحا  تاـمکحم  زا  يرایـسب  هاـگ  نآ  دریگ و  یم  رارق 
.دوش یم  هداهناو  اه ، هناهب  نیا  لاثما  مالّسلا و  مهیلع  همئا  نابطاخم 

هیاپ لصا و  ار  يرشب  راکفا  هناهاگآ -  ان  ای  ضرغ  ءوس  اب  هک -  یسک  .تسین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  میلـست  قادصم  هویـش ، نیا 
دـنک و یم  دانتـسا  دـشاب ، یم  شا  يرکف  عضاوم  دـننک  دـییأت  هچنآ  هب  طقف  دوجوم  ثیداحا  رد  هاگ  نآ  هداد و  رارق  دوخ  يداـقتعا 

نینچ .دشاب  یمن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میلـست  ًاعقاو  دنک ، یم  لیوأت  هیجوت و  يوحن  هب  ار  اهنآ  ای  درادـن ، ثیداحا  ریاس  هب  يراک 
لمع لوق و  رد  مه  يدایز  تدارا  قشع و  راهظا  دنکب و  لیلحت  رایسب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  تیالو و  ماقم  زا  اسب  هچ  یـصخش 

.تسا ناشیا  میلاعت  بهذم و  زا  لماک  هناقداص و  ّتیعبت  زا  ریغ  اهنیا  همه  یلو  دشاب ، هتشاد  تارضح  نآ  هب  تبسن 

ار مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  يوریپ  راعش  ای  درک  دانتسا  ثیداحا  زا  یضعب  هب  دوخ  هتشون  ای  نخس  رد  یسک  هکنیا  فرص  هب  ناسنا  دیابن 
ناسنا دیاب  .دشاب  یمن  هتخاس  یسک  ره  زا  تسین و  يا  هداس  راک  یگژیو  نیا  صیخشت  .تسا  میلست  لها  وا  هک  دنک  رّوصت  داد ، رس 
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هتشاد ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  شور  قاذم و  صیخشت  يارب  مزال  یملع  تامّدقم  دشاب و  رظن  بحاص  ّصاخ ، هتـشر  نآ  رد  دوخ 
نینچ ّتیحالـص  ات  دـشاب  هداد  ماجنا  عوضوم  نآ  رد  ار  مزـال  ياهیـسررب  هدرک و  هعجارم  ثیداـحا  هب  یفاـک  هزادـنا  هب  زین  دـشاب و 

.دشاب هدرک  ادیپ  ار  یصیخشت 

اب ًافرص  تسا و  يراوشد  رایسب  راک  مالّـسلا ، مهیلع  همئا  لوبق  دروم  تهاقف  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  يداو و  نیا  رد  دورو  لاح  ره  هب 
اهنآ راـنک  رد  اـّما  تسا  مزـالو  دـیفم  سورد  نیا  رثـکا  .دـیآ  یمن  تسد  هب  لوـصا و ...  هقف و  قـطنم و  تاـّیبدا و  سورد  ندـناوخ 
يارب یفاک -  هن  و  مزال -  طرـش  همه  اهنیا  اّما  تسا ، يرورـض  مه  يداـقتعا  لـئاسم  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم  لیـصحت 
ناشیا دوخ  زا  کمک  يریگتسد و  بلط  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  دوخ  تایانع  لیذ  هب  لّسوت  رگید  طرـش  .تسا  تهاقف  لیـصحت 

ینید نادنمشیدنا  .تسا  يرورـض  مزال و  يرگید  هتـشر  ره  زا  شیب  تیانع  فطل و  هب  دیاب  يریـسم  ره  رد  یتکرح  ره  نوچ  .تسا 
، دنیامیپ یم  ینید  نارّکفتم  نادنمشناد و  هک  يریسم  رد  ناطیش  ذوفن  .دنتـسه  شزغل  فارحنا و  رطخ و  ضرعم  رد  نارگید  زا  شیب 

يدـهم ترـضح  بیاغ -  ماما  صوصخ  هب  ناموصعم  همه  هب  اهنآ  هب  لّسوت  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  رت  كاـنرطخ  رت و  قیمع  رتشیب ،
.دشاب نارگید  زا  رتشیب  دیاب  مالّسلا -  هیلع 

ثیداحا لّمحت  يارب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تیانع  موزل 

يارب تارـضح  نآ  ّصاخ  فطل  تیانع و  هب  زج  ناشیا  مولع  لّمحت  مینادـب  هک  دوش  یم  رتنـشور  یتقو  لّسوت  هّجوت و  نیا  ترورض 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یمن  لصاح  یسک 

.ٌنَحَتمُم ٌنِمُؤم  ٌلَسُرم َو ال  ٌِّیبَن  ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  ُُهلِمَتحَی  ال  ٌبَعصَتسُم ...  ٌبعَص  انَثیدَح  َّنِا 

.د هداتسرف  ربمایپ  چیه  یبّرقم و  هتشرف  چیه  تسا (1) ...  لکشم  تخس و  ام  ثیدح 
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نیا لّوا  لامتحا  .تسا  هدـش  حرطم  لاـمتحا  ود  دـشاب ، یم  هچ  نآ  لاـثما  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  انثیدـح »  » زا دارم  هکنیا  رد  - 1
هک مود  لامتحا  هرابرد  .تسا  لامتحا  نیمه  رب  ینتبم  هدمآ  نتم  رد  هچنآ  .دشاب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخـس  همه  دارم  هک  تسا 

دنامن هتفگان  .دینک  هعجارم  ات 466  تاحفـص 463  ناشیا  باتک  مود  دلج  هب  دیناوت  یم  تسا  مراکملا  لایکم  باتک  بحاص  راتخم 
.دنشاب مالّسلا  هیلع  ماما  دوصقم  یتهج  زا  مادک  ره  هدوب و  حیحص  مه  اب  دنناوت  یم  لامتحا  ود  ره  هک 
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.دنک لّمحت  ار  نآ  دناوت  یمن  يا  هدش  ناحتما  نمؤم  چیه  يا و  هدش 

لّمحت ار  نآ  یـسک  هچ  سپ  موش ؛ تیادف  َكاِدف :»؟ ُتلِعُج  ُهلِمَتحَی  نَمَف  : » مدیـسرپ دـیوگ : یم  تسا  ثیدـح  يوار  هک  تماص  وبا 
: دندومرف نینچ  خساپ  رد  ترضح  دنک ؟ یم 

(1) ِِتماّصلاَابَا ! ای  انئِش  نَم 

! تماصوبا يا  میهاوخب ، ام  هک  یسک  ره 

تیانع هّجوت و  دروم  ّصاخ ، روط  هب  دونش  یم  ای  دناوخ  یم  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هک  یسک  نآ  ات  هک  دوش  یم  مولعم 
رد دیاب  هکلب  تسین ، نآ  ندرک  ظفح  ندناوخ و  يانعم  هب  ثیدح  لّمحت  .دـبای  یمن  رد  ار  ثیدـح  يانعم  دـشابن ، مالّـسلا  هیلع  ماما 

کت کت  نیاربانب  .دراد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّصاـخ  فطل  هب  جاـیتحا  نیا ، .دریگ و  رارق  وا  شریذـپ  دروم  دریگب و  ياـج  ناـسنا  بلق 
نآ دنمهف و  یم  هک  یثیداحا  کت  کت  رد  دننک ، یم  هعجارم  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  دنناوخ و  یم  ینید  سورد  هک  يدارفا 

.دندرگ یمن  لّمحتم  ار  مولع  نآ  زا  يزیچ  هن  رگ  دنریگ و  رارق  مالّسلا  هیلع  ماما  فطل  هّجوت و  دروم  دیاب  دنریذپ ، یم  ًابلق  ار 

یفن هّیّلک  هبلاس  تروص  هب  هدـش ، هدومزآ  نانمؤم  لسرم و  يایبنا  بّرقم و  ناگتـشرف  زا  ار  ثیداحا  لّمحت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدرک یفن  هچنآ  .دنرادن  ار  ثیداحا  شریذـپ  ییاناوت  هورگ  هس  نیا  دارفا  زا  کی  چـیه  هک  هدوبن  نیا  ناشدوصقم  ینعی  .دـنا  هدرکن 

یم هرهب  یب  ناشیا  فراعم  لّمحت  زا  دنشابن ، مالّسلا  هیلع  ماما  تساوخ  تیانع و  دروم  هک  يدارفا  هتسد  هس  نیا  زا  هک  تسا  نیا  دنا 
.تسا هدوب  ترـضح  نآ  هّجوت  تساوخ و  تکرب  هب  طقف  طقف و  دننک ، ادیپ  یقیفوت  نینچ  هورگ  هس  نیا  زا  یناسک  رگا  سپ  .دـننام 

بلاط هک  یناسک  يارب  ًاصوصخ  ناشیا ، هّجوت  بلج  ياههار  مالّـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  هب  یمئاد  لّسوت  موزل  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 
.ت.ددرگ یم  نشور  رتهب  رتشیب و  دنتسه ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع 
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میلست اب  لاجعتسا  يراگزاسان 

، دـنریگ یم  رارق  ناحتما  دروم  نآ  هب  تبـسن  نامیا  لها  هک  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  میلـست  بوجو  دراوم  زا  یکی 
یلو دندوب ، هدرک  ییوگشیپ  تبیغ ، عورـش  زا  لبق  ام  نایاوشیپ  ار  رما  نیا  عوقو  .تسا  تبیغ » نامز  ندش  ینالوط   » هب تبـسن  میلـست 

ره دننک ، یم  ساسحا  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  درد  هک  یناسک  .تسا  نیگنس  تخس و  رایـسب  یعقاو  نانمؤم  يارب  نآ  لّمحت  هّتبلا 
زا .دوش  یم  رتلکـشم  ناشیارب  نآ  لّمحت  دنـشچ و  یم  رتشیب  ار  تبیـصم  یتخـس  دـتفا ، ریخأت  هب  ناشیا  روهظ  هک  یتعاـس  ره  زور و 

تبیغ تبیصم  لّمحت  رد  ار  دوخ  ربص  هکنیا  يارب  ناشیا  سپ  دبلط ، یم  يرتشیب  ربص  دشاب ، رت  تخـس  تبیـصم  هچ  ره  رگید  فرط 
بانج زا  هک  ییاعد  رد  ار  ربص  ندرک  بلط  زا  يا  هنومن  .دـنهاوخب  يرای  لاعتم  يادـخ  زا  دـیاب  دـنهدن ، تسد  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما 

: مینیب یم  تسا ، هدیسر  ام  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  بیان  يورمَع  دیعس  نب  نامثع 

ِمَّلَعُملا ُریَغ  ُِملاعلا  َتنَا  .ُرِظَتنَی َو  َكِرمَا  َِکتَّیَِرب َو  نَع  َباغ  َکـِنذِِابَف  َکـِقلَخ  نَع  ُهَترَتَس  يذَّلا  َكِرمَا  ِِّیلَو  ِهَعاـط  یلَع  ِبَث  ینتّ َّمُهّللَا ... 
َترَّخَا َو اَم  َلیجعَت  َّبُِحا  یّتَح ال  َِکلذ  یلَع  ینّرِبَصَف  .ِهِرتِس  ِفشَک  ِهِرمَا َو  ِراهظِِاب  َُهل  ِنذِالا  ِیف  ِِیلَو  َکّ ِرمَا  ُحالَـص  ِهیف  يذَّلا  ِتقَولاـِب 

ِِّیلَو لاب  ام  َفیَک َو  َِمل َو  َلُوقَا : َكِریبدَـت َو ال  یف  َکَعِزانُا  ُهَتمَتَک َو ال  اّمَع  َثَحبَا  ُهَترَتَس َو ال  اّمَع  َفِشکَا  َتلَّجَع َو ال  اـم  َریخأَـت  ـال 
.َکَیِلا (1) اهَّلُک  يرُوُما  َضِّوَُفا  َو  ِروَجلا !؟ َنِم  ُضرَالا  ِتاَلَتما  ِدَق  ُرَهظَی َو  ِرمَالا ال 

تناگدنب زا  وا  تبیغ  سپ  يا  هدرک  ناهنپ  تناگدیرفآ  زا  ار  وا  هک  نامه  رادب ، مدـق  تباث  دوخ  رما  ّیلو  زا  تعاطا  رب  ارم  ایادـخ ... 
نآ رد  وت  ّیلو  روهظ  تحلـصم  هک  ینامز  نآ  هب  مّلعت ، هب ) زاـین   ) نودـب وت  .تسا و  وت  زا ) روهظ   ) ناـمرف رظتنم  هدوب و  وت  هزاـجا  هب 

ینازرا نم  هب  ار  رما  نیا  رب  ربص  ناوت )  ) سپ .یهدب  ار  شزار  زا  يرادرب  هدرپ  شرما و  ندرک  رهاظ  هزاجا  وا  هب  هک  یتسه  اناد  تسا 
ناهنپ هچنآ  زا  مشاب و  هتـشادن  تسود  ار  يا  هتخادنا  ولج  هچنآ  رد  ریخأت  يا و  هتخادـنا  ریخأت  هب  هچنآ  نتخادـنا  ولج  هکنیا  ات  رادـب 

هچنآ 3. زا  مرادنرب و  هدرپ  يا  هتشاد 
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تسا روطچ  هنوگچ و  ارچ و  میوگن : مشاب و  هتشادن  عازن  شکمشک و  تیاهراک  ریبدت  رد  وت  اب  منکن و  وجتـسج  يا ، هدومن  نامتک 
.منک راذگاو  وت  هب  ار  میاهراک  همه  هک  مشاب  نینچ  و  تسا !؟ هدش  ملظ  زا  رپ  نیمز  هک  یلاح  رد  دنک  یمن  روهظ  رما  ّیلو  هک 

یهلا ردق  اضق و  زا  ندش  یـضاران  ربص و  نداد  تسد  زا  انامه  دنک ، یم  دیدهت  ار  ناسنا  نامیا  اهتبیـصم ، اهیتخـس و  رد  هک  يرطخ 
هّتبلا .دشابن  یـضاران  تسا  هتـساوخ  وا  يارب  دنوادخ  هچنآ  زا  دشاب و  یهلا  ياضق  هب  یـضار  یطیارـش  ره  رد  دیاب  نمؤم  .دـشاب  یم 

ایند رد  ار  وا  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هداد و  ماجنا  دوخ  هک  دـشاب  ییاهتیـصعم  رطاخ  هب  تسا  نکمم  اهیراتفرگ  اـهالب و  یـضعب 
باقع ببس  ًالامتحا  هک  دوخ  هانگ  زا  دیاب  لاح  ره  رد  سپ  .دشاب  هدومن  ییاهیتخـس  هب  التبم  ار  وا  تهج  نیمه  هب  دیامن و  تازاجم 

هب ًاـبلق  هک  تسا  نآ  یهلا  هاگـشیپ  هب  میلـست  ياـضتقا  دـشاب و  یـضاران  دـیابن  تسـالب ، نداتـسرف  ورف  هـک  اـیند  رد  وا  يازج  یهلا و 
.دشاب دونشخ  یضار و  تسوا -  لدع  ياضتقم  اجنیا  رد  هک  ادخ -  تساوخ 

، دوش یمن  نشور  ناشیا  روهظ  زا  لبق  ات  نآ  یلـصا  هجو  دنچ  ره  هک  تسا  یتبیـصم  نانمؤم  يارب  مه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ 
بـضغ ّقحتـسم  ار  اهنآ  مدرم  دوخ  ناهانگ  تسا ، یهلا  لدع  هجیتن  دـیدرگ ، حرطم  هتـشذگ  شخب  يادـتبا  رد  هچنآ  ساسا  رب  یلو 

نیع رد  میشاب  دونشخان  یضاران و  نارگید  دوخ و  ياهیـسانشان  ردق  اهندرک و  یهاتوک  زا  دیاب  سپ  .تسا  هدرک  نابرهم  راگدرورپ 
.میناـمب دونـشخ  یـضار و  تسا -  یهلا  لدـع  ياـضتقم  هک  تهج  نیا  زا  نآ -  ندـش  ینـالوط  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  تبیغ  زا  هکنآ 

همه زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  نامیا  طرـش  تسا و  دـنوادخ  لـعف  هب  ندوب  یـضار  تقیقح  رد  تبیغ ، ندـش  ینـالوط  هب  ندوب  یـضار 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  یضار  ًابلق  دنک  یم  راتفر  وا  اب  ادخ  هچنآ 

.ي .َهِرَک (1) َّبَحَا َو  ام  یلع  ِِهب  َعَنَص  ِهَیِلا َو  ُهللا  َعَنَص  امیف  ِهللا  ِنَع  یضرَی  یّتَح  ِهِدیبَع  نَم  ٌدبَع  َنِمُؤی  َنل  ُهَّنَا  اومَلِعا 
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هچ دنیاشوخ و  هچ  دهد -  یم  ماجنا  وا  اب  دنوادخ  هچنآ  همه  رد  هکنیا  رگم  دروآ  یمن  نامیا  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  زگره  دینادب 
.دشاب دونشخ  یضار و  دوخ  زا  دنیاشوخان - 

اب مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  سپ  .دشاب  یـضار  دنوادخ  زا  تسا ، هورکم »  » ای بوبحم »  » شیارب هچنآ  رد  هک  تسا  یـسک  نمؤم 
تـساوخ هب  یـضارتعا  دننک و  یم  لّمحت  ار  نآ  شا  یخلت  همه  اب  اّما  تسا ، دنیاشوخان  هورکم و  رایـسب  روما  زا  نانمؤم  يارب  هکنیا 

.دنرادن راگدرورپ 

هلـصوح و ربص و  نداد  تسد  زا  نیمه  دـنک ، یم  دـیدهت  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  ار  ناـنمؤم  ناـمیا  هک  یلماوع  زا  یکی 
هک دشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  رما  رد  ندیزرو  باتـش  ناسنا ، رد  تلاح  نیا  هناشن  .تسا  نآ  ندش  ینالوط  زا  ندش  یـضاران 

، دـشاب رت  فیعـض  رتـمک و  ناـسنا  رد  میلـست  هچ  ره  تسا و  تاـجرد  ياراد  رما  نیا  .دوش  یم  هدـیمان  لاجعتـسا »  » اـم ثیداـحا  رد 
رما رد  لاجعتسا  .دناشکب  یهلا  هدعو  لصا  هب  تبسن  راکنا  هلحرم  ات  ار  صخش  دناوت  یم  نآ  يالاب  هبترم  تسا و  رتدیدش  لاجعتـسا 

: دنیامرف یم  مالّسلا  مهیلع  همئالا  داوج  ترضح  .دناشک  یم  تکاله  هب  ار  وا  دنک و  یم  هابت  ار  درف  نامیا  روهظ ،

ِلَسَملا (1) .َنوُمّ اَهیف  وُجنَی  .َنُولِجعَتسَملا َو  اَهیف  ُِکلهَی 

.دنبای یم  تاجن  میلست  لها  دنوش و  یم  كاله  ناگدننک  باتش  اربک ) تبیغ  نامز  رد  )

دهدن و تسد  زا  ار  دوخ  ربص  روهظ ، تقو  نداتفا  ریخأت  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  تبیغ  نامز  رد  میلـست  قیداصم  زا  یکی  سپ 
.دشاب یضار  ًابلق  دروم  نیا  رد  دنوادخ  تساوخ  زا 

جرف لیجعت  يارب  اعد  اب  میلست  يراگزاس 

هراشا

قیداصم زا  درادـن و  تبیغ  نامز  تّدـم  هب  تبـسن  ندوب  میلـست  اب  یتاـفانم  چـیه  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  جرف  زا  لـیجعت  يارب  اـعد 
بلطم 3. ندش  نشور  يارب  .تسین  لاجعتسا 
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: درک هّجوت  یّلک -  روط  هب  اعد -  رما  رد  یساسا  هتکن  ود  دیاب 

دنوادخ دزن  اعد  تّیبوبحم 

نینمؤملاریما .تسا  هداد  رارق  شناگدنب  هب  دوخ  هّجوت  لیاسو  نیرتهب  اهتدابع و  نیرتالاب  زا  ار  هدنب  ياعد  دـنوادخ  هکنیا : لّوا  هتکن 
: دنا هدومرف  نینچ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  دوخ  شرافس  رد  مالّسلا  هیلع 

َکَـیِطُعِیل َو َُهلَاـسَت  نَا  َكَرَمَا  َِهباـجِالِاب َو  َکـَل  ُلَّفَکَت  ِءاعُّدـلا َو  ِیف  َکـَل  َنِذَا  دَـق  ِضرَـالا  ِتاوـمَّسلا َو  ُنـِئازَخ  ِهِدَِـیب  يذَّلا  َّنَا  مَـلِعا 
.َکنَع (1) ُُهبُجحَی  نَم  ُهَنَیب  َکَنَیب َو  لَعجَی  َمل  َکَمَحرَِیل َو  ُهَمِحرَتسَت 

تنامض ار  وت  هب  نداد  خساپ  یناوخب و  ار ) وا   ) هک هداد  هزاجا  ار  وت  تسوا ، تسد  هب  نیمز  اهنامسآ و  ياه  هنیجنگ  هک  یـسک  نادب 
وت و نایم  دـیامرف و  تمحر  ار  وت  ات  ینک  تمحر  بلط  وا  زا  دـشخبب و  وت  هب  اـت  ینک  تساوخرد  وا  زا  هدومرف  ار  وت  و  تسا ، هدرک 

.تسا هدادن  رارق  دنادرگ ، هدیشوپ  وا  زا  ار  وت  هک  یعنام  شدوخ 

یم ار  ادخ  ناسنا  یهاگ  .دشابن  ای  دشاب  هارمه  لاؤس  اب  تسا  نکمم  اعد  .تسا  تساوخرد  يانعم  هب  لاؤس  ندناوخ و  يانعم  هب  اعد 
تلاح ود  ره  و  دنک ، یم  تساوخرد  وا  زا  مه  دناوخ و  یم  ار  ادخ  مه  یهاگ ، و  دـنک ، بلط  وا  زا  يزیچ  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دـناوخ 

راگدرورپ زا  لاؤس  رد  ندیزرو  رارصا  رتالاب  نیا  زا  .تسا  هدیدنـسپ  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  ادخ و  بوبحم 
: تسا هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  هرابرد  هک  تسا 

.ِهِسفَِنل (2) َِکلذ  َّبَحَا  َِهلَاسَملا َو  ِیف  ٍضَعب  یلَع  مِهِضَعب  ِسِانلا  َحاحِلا  َهِرَک  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 

تـسود شدوخ  هب  تبـسن  ار  تلاح  نیا  یلو  دـنزروب ، رارـصا  رگیدـکی  زا  تساوخرد  رد  مدرم  هک  درادـن  تسود  لجوزع  يادـخ 
.4 .دراد

353 ص :

همان 31. مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 1
ح 4. ءاعدلا ، یف  حاحلالا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 475 ، لوصا  - 2
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.دراد (1) یم  تسود  مه  ار  نآ  رد  ندیزرو  رارصا  هکلب  تسا ، دنوادخ  بوبحم  هدنب  ندرک  لاؤس  اعد و  اهنت  هن  سپ 

ردق اضق و  رییغت  رد  اعد  ریثأت 

لـضف فطل و  لامک  نیا ، .هداد و  رارق  دوخ  ردق  اضق و  رییغت  رد  يّرثؤم  لماع  ار  هدـنب  ياعد  دـنوادخ  هکنیا : اعد  رما  رد  مود  هتکن 
هک هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  زا  .دنـشاب  راودـیما  دـنوادخ  هدارا  رییغت  هب  دوخ ، ياعد  اب  دـنناوت  یم  هک  شناگدـنب  هب  تسوا 

: دومرف

.ُهُؤاضِما (2) ّاِلا  َقبَی  َمل  َیُِضق َو  َرُِّدق َو  دَق  َءالَبلا َو  ُّدُرَی  ِهللا  َیِلا  َبَلَّطلا  ِهِّلل َو  َءاعُّدلا  َّنِاَف  .ِءاعُّدلِاب  مُکیَلَع 

نآ يازجا  زج  هدش و  مکح  شعوقو  هب  هدش و  رّدقم  هک  ار  ییالب  ادـخ ، زا  نتـساوخ  ادـخ و  يارب  اعد  اریز  .ندرک  اعد  داب  امـش  رب 
.دنادرگ یم  رب  تسا  هدنامن  یقاب 

هب تسا  دـنوادخ  مکح  مه  اضق  .دـیآ  یم  باسح  هب  نآ  تارَّدـقم  زا  رما ، کی  عوقو  نامز  و  تسا ، يریگ  هزادـنا  يانعم  هب  ریدـقت 
رَّدقم و رما  هک  یتقو  ات  یهلا  ياضق  ریدقت و  .تسا  یجراخ  عوقو  هلحرم  اضما  دننک ، ارجا  ار  يرما  هک  ناگتـشرف  دننام  دوخ  يدایا 

یگدنب تدابع و  ًاتاذ  هکنیا  رب  هوالع  لاعتم ، يادخ  زا  تساوخرد  اعد و  سپ  .دنتسه  رییغت  لباق  اعد  هلیـسو  هب  تسا ، هدشن  یّـضقم 
.دشاب ّرثؤم  دناوت  یم  نارگید  هدننک و  اعد  تشونرس  رد  تسوا ،

یهلا ياضق  زا  يدونشخ  اب  اعد  تافانم  مدع 

زا تساوـخرد  اـعد و  هک : میریگب  هجیتـن  میناوـت  یم  یهلا ، تاردـقم  رد  نآ  ریثأـت  اـعد و  شزرا  هراـبرد  هتکن  ود  نیا  هـب  هّجوـت  اـب 
هدرک زاب  شناگدنب  يوس  هب  ار  تلأسم  اعد و  باب  دوخ  ادخ  .درادن  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یـضار  اب  یتافانم  چـیه  لاعتم ، راگدرورپ 

.8 نیمه دننک و  هّجوت  وا  هب  باب  نیا  زا  اهیراتفرگ  الب و  عفر  يارب  اهنآ  هک  دراد  تسود  و 

354 ص :

، دـشابن وا  حالـص  هب  ندرک  رارـصا  تسا  نکمم  ریخ ، ای  تسه  دـنوادخ  ياضر  دروم  دـناد  یمن  ناسنا  هک  يویند  روما  رد  هّتبلا  - 1
.دیامن اعد  دناد ، یم  حالص  شا  هدنب  يارب  دنوادخ  هچنآ  هب  نآ  تقباطم  هب  طورشم  هکنآ  رگم 
ح 8. ءاضقلا ، ءالبلا و  ّدری  ءاعدلا  ّنأ  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 4 ص 470 ، لوصا  - 2
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رد دـنوادخ ، زا  يراـتفرگ  عفر  تساوخرد  ندرک و  اـعد  نیارباـنب  .تسا  هدرک  بوـسحم  تداـبع  نیرتـالاب  زا  ناگدـنب  تساوـخرد 
دروآرب و ار  وا  تجاح  دنوادخ  هچ  هک  تسا  نیا  هدنب  ندوب  میلست  هناشن  هّتبلا  .تسوا (1) و  یعیرشت  ياضق  هب  ندش  میلست  تقیقح 

یضارتعا ًابلق  دشاب و  دونشخ  یـضار و  هتـساوخ  شیارب  ادخ  هچنآ  هب  لاح  ره  رد  دوشن ، هدروآرب  هدوب  وا  بولطم  هک  ینامز  رد  هچ 
.دشاب هتشادن  یهلا  ردق  اضق و  هب 

ناشیا تبیغ  ندش  ینالوط  هب  تبسن  ندوب  میلست  اب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  نتشادن  تافانم  قوف ، تاحیضوت  اب 
روط نیا  دـنوادخ  .میتسه  هجاوم  نآ  اب  ام  هک  تسا  ییـالب  يراـتفرگ و  نیرتمهم  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  تبیغ  .دوش  یم  نشور  ًـالماک 

زیچ همه  اج و  همه  زا  دروآ و  درد  هب  ار  ناشدوجو  همه  تبیـصم  نیا  ات  دـنوش  التبم  ناشنامز  ماـما  تبیغ  هب  مدرم  هک  هدرک  رّدـقم 
ندیلان نیا  دوخ  .دنهاوخب  ادخ  زا  ار  ناشیالوم  جرف  رد  لیجعت  دنلانب و  ادخ  هاگـشیپ  رد  رارطـضا ، لاح  لد و  زوس  اب  دنوش و  دیماان 

روهظ تقو  نداتفا  ولج  رد  هکنآ  نیع  رد  تسادخ ، یگدـنب  تدابع و  شجرف ، لیجعت  يارب  اعد  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نارجه  درد  زا 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  الب  ندش  هاتوک  اب  اعد  طابترا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  .تسا  ّرثؤم  مه 

ٍنِمُؤم ٍدبَع  یلَع  ُلِزنَی  ٍءالَب  نِم  ام  .ًاکیـشَو َو  ِءالَبلا  َِکلذ  ُفشَک  َناک  ّاِلا  َءاعُّدلا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُهُمِهُلیَف  ٍنِمُؤم  ٍدـبَع  یلَع  ُلِزنَی  ٍءالَب  نِم  ام 
.َّلَجَوَّزَع (2) ِهللا  َیِلا  ِعُّرَضَتلا  ِءاعُّدلاب َو  مُکیَلَعَف  ُءالَبلا  َلََزن  اذِاَف  .ًالیوط  ُءالَبلا  َِکلذ  َناک  ّاِلا  ِءاعُّدلا  ِنَع  ُکِسُمیَف 

کیدزن الب  نآ  عفر  هکنآ  رگم  دیامن  ماهلا  وا  هب  ار  اعد  الب ) نآ  عفر  يارب   ) لجوزع يادخ  هک  دسر  یمن  نمؤم  هدنب  هب  ییالب  چـیه 
هدنب 2. هب  ییالب  چیه  .دشاب و 

355 ص :

.تسا یهلا  یهن  رما و  نآ  زا  روظنم  دریگ و  یم  ّقلعت  ناگدـنب  يرایتخا  لاـعفا  هب  ینیوکت ، ياـضق  لـباقم  رد  یعیرـشت ، ياـضق  - 1
زا ای  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هچنآ  ینعی  یعیرـشت ، ياضق  ّقلعتم  یلو  .دوش  یم  عقاو  دریگ ، رارق  دـنوادخ  ینیوکت  ياضق  قَّلعتم  هچنآ 
اب وا  ناگدنب  هک  تسا  نیا  هتـساوخ  هچنآ  اجنیا  رد  .دنک  یم  ادیپ  یگتـسب  اهناسنا  تساوخ  هب  شعوقو  مدع  عوقو و  هدرک ، یهن  نآ 
هب تقیقح  رد  دـننک ، نینچ  رگا  .دـنادرگب  ناشیا  زا  ار  الب  مه  وا  ات  دـنبلطب  وا  زا  ار  دوخ  ياهیراتفرگ  عفر  دـننک و  اعد  دوخ  راـیتخا 

.دنا هدومن  تفلاخم  دننکن  رگا  دنا و  هدش  میلست  راگدرورپ  یعیرشت  ياضق 
ح 2. ءاعدلا ، ماهلإ  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ج 2 ص 471 ، لوصا  - 2
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( تسا نینچ  هک  لاـح   ) سپ .دـشاب  ینـالوط  ـالب  نآ  هکنآ  رگم  دـنک  يراددوخ  نآ ) عفر  رد   ) ندرک اـعد  زا  هک  دـسر  یمن  ینمؤم 
.دییامن عّرضت  اعد و  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  هک  داب  امش  رب  دش ، لزان  الب  یتقو 

هب الب ، ماگنه  رد  ناسنا  رگا  هک  دنک  یم  نشور  ار  تقیقح  نیا  هدش ، هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  قوف  ثیدـح  رد  هک  اعد » ماهلا   » ریبعت
راگدرورپ هاگـشیپ  هب  اعد  قیفوت  تبیـصم  تقو  رد  یـسک ، ره  .تسا  هتفرگ  رارق  دنوادخ  فطل  دروم  هک  دنادب  دتفا ، ندرک  اعد  دای 

رما هک  تسا  یهلا  تمحر  لضف و  هب  ناسنا  هّجوت  دنهد  ناشن  يراتفرگ  الب و  ماگنه  رد  ندرک  اعد  سفن  نیاربانب  .دنک  یمن  ادیپ  ار 
نآ عـفر  هک  دـشاب  راودـیما  دـناوت  یم  دوـش ، شبیـصن  ندرک  اـعد  قـیفوت  ناـسنا  رگا  نیا  رب  هوـالع  .دـشاب  یم  يا  هدیدنـسپ  رایـسب 

ناسنا هکنآ  طرش  هب  دروآ  مهارف  وا  یصالخ  يارب  يا  هلیسو  هک  تسا  هتساوخ  وا  هب  اعد  ماهلا  اب  دنوادخ  تسا و  کیدزن  يراتفرگ 
.دیامنب ار  هدافتسا  لامک  يدادادخ  هلیسو  نیا  زا  دنادب و  ردق 

روهظ نامز  نداتفا  ولج  زا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ریثأت 

ّرثؤم شنامز  نتخادـنا  ولج  نآ و  قّقحت  رد  دـناوت  یم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  هک  دـیمهف  ناوت  یم  اـجنیا  زا 
هیلع قداص  ماـما  زا  هچنآ  قباـطم  .دـمآ  شیپ  لیئارـسا  ینب  موق  دروم  رد  جرف  لـیجعت  هنوگ  نیا  زا  يا  هنومن  هک  روط  ناـمه  دـشاب ،
لاس دص  راهچ  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  رّدقم  نینچ  لیئارسا ) ینب   ) هراس شرسمه  زا  میهاربا  نادنزرف  يارب  دنوادخ  هدش  لقن  مالّـسلا 
هیرگ هّجض و  اب  لیئارسا  ینب  اّما  دنبای ، یصالخ  نوعرف  متس  ملظ و  زا  مالّسلا  هیلع  نوراه  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  هلیـسو  هب 

: تسا نینچ  ترضح  ترابع  نیع  .دنزادنا  ولج  هب  لاس  داتفه  دص و  ار  دوعوم  جرف  دندش  ّقفوم  راگدرورپ  هاگشیپ  هب 

، َنوَعِرف نِم  ِلَُخی  مُهُـصّ َنوَراه  یـسُوم َو  یِلا  ُهللا  یَحوَاَف  .ًاحابَـص  َنیَعبرَا  ِهللا  َیِلا  اوََکب  اوُّجَـض َو  ُباذَعلا ، َلیئارـِسا  یَنب  یلَع  َلاط  اّمَلَف 
.ٍهَنَس َهَئاِم  َنیعبَس َو  مُهنَع  َّطَحَف 

هب دنوادخ  هکنیا  ات  دندرک ، هیرگ  هجـض و  حابـص  لهچ  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  دش ، ینالوط  لیئارـسا  ینب  رب  باذع  ( تّدم  ) یتقو سپ 
هک دومرف  یحو  نوراه  یسوم و 

356 ص :
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.درک مک  ناشیا  رب ) رّدقم  باذع   ) لاس داتفه  دص و  بیترت  نیا  هب  سپ  .دنهد  تاجن  نوعرف  ّرش )  ) زا ار  اهنآ 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

.ُهاهَتنُم (1) یِلا  یهَتنَی  َرمَالا  َّنِاَف  اُونوُکَت  َمل  ِذا  اّمَاَف  .اّنَع  ُهللا  َجَّرََفل  ُمتلَعَف  َول  ُمتنَا  اذَکه 

دوخ ّدـح  نیرخآ  هب  راک  دـینکن ، نینچ  رگا  یلو  .دـناسر  یم  ار  ام  جرف  دـنوادخ  دـینک  نینچ  رگا  .تسا  روط  نیمه  زین  امـش  عضو 
.دیسر دهاوخ 

همئا دوخ  هک  یهار  دنهاوخ ، یم  ادـخ  زا  ار  دوخ  نایاوشیپ  جرف  رگا  هک  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  هب  تسا  یبیجع  رادـشه  بلطم  نیا 
.دنزرو مامتها  نآ  ماجنا  هب  تبسن  دنریگب و  يّدج  دسانشب و  دنا ، هداهن  اهنآ  يور  شیپ  مالّسلا  مهیلع 

ینعی .تسا  اّنَع »  » ریبعت دهد ، یم  جرف  لیجعت  يارب  ناگدـننک  اعد  هب  یّمهم  سرد  هتفهن و  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هک  یفیطل  هتکن 
شیب دیاب  دنک ، یم  اعد  جرف  لیجعت  يارب  هک  یسک  دزادنا و  ولج  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  جرَف  دناوت  یم  نایعیش  هّجـض  اعد و 

.ي.دنک بلط  دنوادخ  زا  ار  دوخ  بوبحم  اقآ و  الوم و  جرف  زیچ ، ره  زا  شیپ  زیچ و  ره  زا 

357 ص :

.یشاّیع ریسفت  زا  راونالاراحب ج 52 ص 131 ح 34 ، - 1
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تّبحم  لصف 3 :

لماک نامیا  هناشن  تّبحم ؛

یم تبیغ  نامز  رد  ًاصوصخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  لـها  ياـه  هناـشن  زا  رگید  یکی  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  تبـسن  ّتبحم » »
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  هتسناد  مالسا  هیاپ  ساسا و  هک  سب  نیمه  ّتبحم  ّتیمها  رد  .دشاب 

.ِتیَبلا (1) َلهَا  انُّبُح  ِمالسِالا  ُساسَا  .ٌساسَا َو  ٍءیَش  ِّلُِکل 

.تسا تیب  لها  ام  ّتبحم  مالسا  ساسا  .دراد و  ساسا  هیاپ و  يزیچ  ره 

قداص ماما  .تسا  هدش  هتسناد  تادابع  نیرت  تلیضف  اب  نیرتالاب و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  ام ، ثیداحا  رد  تهج  نیمه  هب 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع 

.ٍهَدابِع (2) ُلَضفَا  ِتیَبلا  َلهَا  انُّبُح  .ًهَدابِع َو  ٍهَدابِع  ِّلُک  َقوَف  َّنِا 

.تسا تادابع  نیرترب  تیب  لها  ام  ّتبحم  .تسا و  یتدابع  یتدابع ، ره  زا  رتالاب 

نامز ماما  تیالو  لوبق  صوصخ  رد  دـنا ، هدومرف  یفّرعم  ار  ناماما  همه  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  هیلع 

.یَبِحاص َهَّجُحلا  َّلَوَتَیلَف  ُهُمالِسا ، َنُسَح  ُُهنامیا َو  َلُمَک  دَق  َهللا َو  یَقلَی  نَا  َّبَحَا  نَم 

359 ص :

ح 2. مالسالا ، هبسن  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 46 ، لوصا  - 1
.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 27 ص 91 ح 48 ، - 2
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.َرَظَتنُملا ِنامَّزلا 

تّجح ترـضح  تیـالو  سپ  دـشاب ، وکین  شمالـسا  لـماک و  شناـمیا  هک  یلاـح  رد  دـنک  تاـقالم  ار  ادـخ  دراد  تسود  سک  ره 
.دریذپب ار  رظتنم  نامزلا  بحاص 

: دنا هدومرف  نینچ  ثیدح ، ياهتنا  رد  و 

.ِهَّنَجلِاب (1) یلاعَت  ِهللا  یَلَع  َُهل  ًانِماض  ُتنُک  مُهّالَوَت ، مُهَّبَحَا َو  نَم  .یقُّتلا  ُمالعَا  يدُهلا َو  ُهَِّمئَا  یجَّدلا َو  ُحیباصَم  ِءالُؤهَف 

تسود ار  نانآ  سک  ره  .دنتسه  اوقت  ياه  هناشن  تیاده و  نایاوشیپ  یکیرات و  رد  شخب  ییانـشور  مالّـسلا ) مهیلع  همئا   ) اهنیا سپ 
.منک یم  تنامض  ار  تشهب  شیارب  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  رد  نم  دریذپب ، ار  ناشتیالو  درادب و 

مالّسلا هیلع  تّجح  ترـضح  ّتبحم  تیالو و  اب  دوش و  یم  زاغآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتبحم  تیالو و  اب  نامیا 
رتالاب نامیا  هجرد  هچ  ره  .تفای  تسد  لماک  نامیا  هب  ناوت  یمن  مالّـسلا  هیلع  بیاـغ  ماـما  ّتبحم  نودـب  نیارباـنب  .دوش  یم  لـماک 

یم صخش  بیصن  يرتلماک  نامیا  دوش ، رتشیب  ّتبحم  نیا  ردق  ره  زین  دیآ و  یم  دیدپ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يرتشیب  ّتبحم  دور ،
.دیآ یم  رامش  هب  نامیا  لامک  يارب  یبوخ  هناشن  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ّتبحم  تّدش  نازیم  نیاربانب  .ددرگ 

میلست قیرط  زا  تّبحم  بلج 

لـصا هک  روط  نامه.دـهد  رارق  سک  ره  رایتخا  رد  یگداس  هب  دـنوادخ  هک  تسین  يزیچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  ّتبحم 
هیلع ماما  هب  ّتبحم  تسا ، راگدرورپ  بناج  زا  یتیانع  فطل و  مالّسلا ، هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  تفرعم 

، صوصخ نیا  رد  دـنوادخ  تیاـنع  فطل و  بلج  يارب  هلیـسو  نیرتهب  .دـشاب  یم  تفرعم  لـها  هب  دـنوادخ  رتـشیب  فطل  زین  مالّـسلا 
: دنیامرف یم  یلباک  دلاخوبا  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  لماک  میلست 

.لَبلَق ُهللا  ُرِّهَُطی  .ُهَبلَق َو ال  ُهللا  َرِّهَُطی  یّتَح  انّالوَتَی  ٌدبَع َو  انُّبُِحی  ال  ٍِدلاخ -  ابَا  ای  ِهللا -  َو 

360 ص :

.لیئربج نب  ناذاش  لئاضف  زا  راونالاراحب ج 36 ص 296 ح 125 ، - 1
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.ِرَبکَالا (1) ِهَمایِقلا  ِموَی  ِعَزَف  نِم  ُهَنَمآ  ِباسِحلا َو  ِدیدَش  نِم  ُهللا  ُهَمَّلَس  اَنل ، ًاملِس  َناک  اذِاَف  .اَنل  ًاملِس  َنوکَی  اَنل َو  ِلَُسی  َمّ یّتَح  ٍدبَع 

.دریذپ و یمن  ار  ام  تیالو  تشاد و  دهاوخن  تسود  ار  ام  دنکن  كاپ  ار  يا  هدنب  لد  دنوادخ  یتقو  ات  دلاخوبا -  يا  ادـخ -  هب  مسق 
ادخ دوب ، ملِس  ام  هب  تبسن  رگا  سپ  .دنک  یمن  كاپ  ار  شلد  دنوادخ  دشاب ، هتشادن  ملِـس »  » تلاح ام  هب  تبـسن  دوشن و  ام  میلـست  ات 

.دراد یم  شناما  رد  تمایق  زور  رد  گرزب  رایسب  تشحو  سرت و  زا  درک و  دهاوخ  ظفح  تخس  باسح  زا  ار  وا 

ندوب ملِـس  رثا  رد  طقف  مه  بلق  یکاپ  .دریگ و  یمن  ياج  نآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـالو  ّتبحم و  دـشابن ، كاـپ  رگا  بلق 
هک اجنآ  ات  دیاب  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ماما  ّتبحم  بلاط  هکنآ  سپ  .دـیآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن 

مالّـسلا هیلع  ماما  هب  ّتبحم  هجیتن  رد  رتکاپ و  بلق  دور ، رتالاب  میلـست  هجرد  هچ  ره  .دنک  تیوقت  دوخ  رد  ار  ندوب  ملِـس  دـناوت ، یم 
.دوش یم  رتشیب  مه 

تّبحم تّدش  رثا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يارب  هیرگ 

رتشیب تفرعم  هزادنا  ره  .دراد  بوبحم  هب  تبسن  ّبُِحم  تیالو  تفرعم و  تّدش  هب  یگتسب  نآ  تّدش  هک  تسا  یبلق  رما  کی  ّتبحم 
ای وا ، قارف  هب  ندـش  رّکذـتم  ای  هسفن  یف  بوبحم  دای  هک  تسا  نآ  دـیدش  ّتبحم  ياه  هناشن  زا  یکی  .تسا  رتالاب  مه  ّتبحم  دـشاب ،

لضف و هب  دنوادخ  .دزاس  یم  يراج  وا  ناگدـید  زا  ار  کشا  دـنازرل و  یم  ار  ّبُِحم  لد  تسا ، هتفر  وا  رب  هک  ییاهتبیـصم  اهیتخس و 
لیَُضف هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هداد  رارق  ّبحم  زا  هانگ  یگدولآ  ندش  هدودز  لد و  یکاپ  هلیسو  ار  هیرگ  نیمه  دوخ  مَرَک 

: دنیامرف یم  راسَی  نب 

.ِرحَبلا (2) َِدبَز  نِم  َرَثکَا  َتناک  َول  َُهبُونُذ َو  َُهل  ُهللا  َرَفَغ  ِبابُّذلا ، ِحانَج  ُلثِم  ِِهنیَع  نِم  َجَرَخَف  ُهَدنِع ، انرِکُذ  وَا  انَرَکَذ ، نِم  ُلیَُضف ، ای 

.دیسگم لاب  هزادنا  هب  سپ  میوش ، دای  وا  دزن  ای  دنک ، دای  ار  ام  سک  ره  لیضف ، يا 

361 ص :

ح 1. رون ،...  مالّسلا  مهیلع  همئالا  نأ  باب  هّجحلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 194 ، لوصا  - 1
.دانسالا برق  زا  راونالاراحب ج 44 ص 282 ح 14 ، - 2
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.دشاب ایرد  فک  زا  رتشیب  هچ  رگا  دزرمآ  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دیآ ، نوریب  شمشچ  زا  کشا 

.درادن مالّـسلا  هیلع  ماما  رادتـسود  تقایل  هب  یطبر  تسوا و  هب  ّتبحم  شزرا  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ماقم  تمظع  رطاخ  هب  یباوث  نینچ 
هک نآ  هب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یلـضف  ًافرـص  نیا  هکلب  دشاب ، هتـشاد  ار  يرجا  نینچ  قاقحتـسا  هدـننک  هیرگ  تسین  مزال  نیاربانب 

.دشاب یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود 

شـسّدقم دوجو  هک  ییاهجنر  ترـضح و  ياهیتخـس  دای  ناشیا و  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  نارجه  درد  قارف و  زوس 
ماما هک  دش  لقن  هتشذگ  رد  .دنک  یم  رابکشا  تبیغ  نامز  رد  ار  تفرعم  لها  نامشچ  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  ددرگ ، یم  لّمحتم 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص 

.َنینِمؤُملا (1) ُنُویُع  ِهیَلَع  َّنَعَمدََتل  َو  مُکِرهَد . ...  نِم  ًانینَس  مُکُماِما  َّنَبیغََیل  ِهللا  امَا َو 

نآ رب  ًاعطق  نانمؤم  ياهمـشچ  و  دوب . ...  دهاوخ  تبیغ  رد  ناتراگزور  زا  ینایلاس  امـش  ماما  ًاعطق  ادخ  هب  مسق  دیـشاب ! هتـشاد  هّجوت 
.دوش یم  نایرگ  ترضح 

قداص ماما  هک  دنتسه  دنمشزرا  زیزع و  مالّسلا  هیلع  ماما  رطاخ  هب  اهدایرف  اه و  هلان  رابکشا و  ياهمشچ  نازوس و  ياهلد  نیا  ردقچ 
ترضح ربق  راّوز  يارب  هک  مدید  هدجس  لاح  رد  ار  ترـضح  دیوگ : یم  بهو  نب  هیواعم  .دنا  هدومرف  اعد  اهنآ  ّقح  رد  مالّـسلا  هیلع 

: دننک یم  اعد  نینچ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس 

َتناک یتَّلا  َهَخرَّصلا  ِمَحرا  .اَنل َو  تَقَرَتحا  تَعَزَج َو  یتَّلا  َبُولُقلا  َکِلت  مَحرا  .اَنل َو  ًهَمحَر  اهُعُومُد  تَرَج  یتَّلا  َُنیعَالا  َکِلت  مَحِرا  ... 
(2)  . ...اَنل

ار ییاهلد  نآ  نک  تمحر  .هدب و  رارق  دوخ  تمحر  دروم  دنا  هدـش  رابکـشا  ام  رب  مّحرت  رطاخ  هب  هک  ار  ییاهمـشچ  نآ  ایادـخ ) ... )
 . ...تسا هدوب  ام  رطاخ  هب  هک  يدایرف  هلان و  نآ  رب  روآ  تمحر  .تسا و  هتفرگ  شتآ  هدش و  بات  یب  ام  رطاخ  هب  هک 

رد هک  تسین  تهج  یب.دـشاب  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قارف  درد  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  اـهدایرف  اـه و  یباـت  یب  نیا 
ریدغ و 7. نابرق ، رطف ، نیملسم -  گرزب  دیع  راهچ 

362 ص :

ح 35. باب 33 ، نیدلا ، لامک  - 1
تارایزلا ص 117. لماک  - 2
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همه هداد و  رارق  نانمؤم  رب  تمحر  لوزن  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یماّیا  نیرتهب  زور  راهچ  نیا  .تسا  هدش  دراو  هبدن  ياعد  هعمج - 
هب دـیع  هبطخ  زامن و  نابرق ، رطف و  هعمج ، زور  هس  رد  .تسا  هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  سّدـقم  دوجو  هب  ّقلعتم  اـهنآ 

ینامز رد  .دننک و  یم  تعیب  دنوادخ  بناج  زا  بوصنم  ماما  اب  ناناملسم  مه  ریدغ  دیع  رد  دوش و  یم  هماقا  مالّسلا  هیلع  ماما  هلیـسو 
: دننزب هلان  ناشیا  قارف  رد  دوخ و  بوبحم  دای  هب  دنزادرپب و  هبدن  هب  دیاب  نانمؤم  تسا ، یلاخ  ماّیا  نیا  بحاص  ياج  هک 

؟ َءالَبرَِکب ِلُوتقَملا  ِمَِدب  ُِبلاّطلا  َنیَا 

؟ البرک رد  هدش  هتشک  هاوخنوخ  تساجک 

؟ اعَد اِذا  ُباُجی  يذَّلا  ُّرَطضُملا  َنیَا 

؟ دوش یم  هداد  خساپ  دناوخب ، ار ) ادخ   ) یتقو هک  يّرطضم  نآ  تساجک 

: دنیوگ یم  لد  درد  نینچنیا  ناشبوبحم ، اب  ترضح  نارادتسود  اعد ، نیمه  رد 

نَا َّیَلَع  ٌزیزَع  ! ... . يوَّنلا َِکب  تَّرَقَتـسا  َنیَا  يرعِـش  َتَیل   ... . ِتایِداعلا ِروُّطلا َو  َنباَی  ِتایِراّذـلا ، سی َو  َنباَی  ِتامَکحُملا ، هط َو  َنباَـی 
! ... . يرَولا ََکلُذُخی  َکَیِکبَا َو  نَا  َّیَلَع  ٌزیزَع  ! ... . يوَجن ًاسیسَح َو ال  ََکل  َعَمسَا  يرَت َو ال  َقلَخلا َو ال  يَرَا 

رب يا . ... ! هدیزگ  تماقا  اجک  هک  متسناد  یم  شاک  تایداع . ...  روط و  رسپ  يا  تایراذ ، سی و  رـسپ  يا  تامحم ، هط و  دنزرف  يا 
هک تسا  تخس  نم  رب  مونشن . ... ! مه )  ) ار وت  ياوجن  هتـسهآ و  يادص  يوشن و  هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  همه  هک  تسا  تخـس  نم 

! ... . دنا هتشاذگاو  ار  وت  مدرم  هک  یلاح  رد  میرگب  وت  رب 

: دنیوگ یم  دنیوج و  یم  هلانمه  مدمه و  هاگ  نآ 

!؟ يذَقلا یَلَع  ینیَع  اهتَدَـعاسَف  ٌنیَع  تَیِذَـق  لَه  الَخ !؟ اِذا  ُهَعَزَج  َدِـعاسُاَف  ٍعوُزَج  نِم  لَه  َءاُکبلا !؟ َلیوَعلا َو  ُهَعَم  َلیطُاَف  ٍنیعُم  نِم  لَه 
(1)

کمک ییاهنت  تقو  رد  شا  یبات  یب  رد  ار  وا  هک  تسه  یبات  یب  اـیآ  مهد !؟ رَـس  دـنلب  هلاـن  هیرگ و  وا  هارمه  اـت  تسه  يرواـی  اـیآ 
هدیلخ 8. نآ  رد  راخ  هک  یمشچ  ایآ  منک !؟

363 ص :
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!؟ دنک يدردمه  یگدیلخ  راخ  نیا  رب  وا  اب  نم  مشچ  ات  تسه  دشاب 

ناشیا ّتبحم  تّدش  رگناشن  دوش ، يراج  ناشنابز  هب  دیع  ياهزور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  هتخوس  لد  زا  رگا  تاملک  نیا 
.دشاب یم  ناشبیاغ  ماما  هب 

ناشیا نانمشد  اب  ینمشد  مالّسلا و  هیلع  ماما  ناتسود  اب  یتسود 

ناشیا نانمـشد  اب  تسود و  ترـضح  ناتـسود  اـب  ناـشیا  رادتـسود  هک  تسا  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن  ّتبحم  مزاول  زا  یکی 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ًاصوصخ  رما  نیا  .دـشاب  نمـشد 

: دنیامرف یم  ملس 

يوَذ یئاقَفُر َو  نِم  َکـِلذ  .ُهَءادـعَا  يداـُعی  ُهَءاـِیلوَا َو  ّیلَوَتَی  ِهِماـِیق َو  َلـبَق  ِِهتَبیَغ  یف  ِِهب  ُّمَتأَـی  َوُه  یتَیب َو  ِلـهَا  َِمئاـق  َكَردَا  نَِمل  یبوُط 
.ِهَمایِقلا (1) َموَی  َّیَلَع  یتَُّما  ِمَرکَا  یتَّدَوَم َو 

وا تماما  هب  شروهظ ، شیپ  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دـیامن  كرد  ارم  تیب  لها  زا  مئاق  ترـضح  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ 
نیرتیمارگ زا  نم و  ناتـسود  اقفر و  زا  یـسک  نینچ  .دشاب  هدرک  ینمـشد  شنانمـشد  اب  هدرک و  یتسود  وا  ناتـسود  اب  هدوب و  دقتعم 

.دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  نم  دزن  نم  تّما  دارفا 

ترضح نآ  زا  تماما  تیالو و  نتفریذپ  زا  ناشیا  نانمـشد  اب  ینمـشد  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ناتـسود  اب  یتسود  هک  دوش  یم  هظحالم 
: تسا هدمآ  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  یثیدح  رد  رگید  تراشب  .دنتسه  رگیدکی  مزالم  هکلب  تسین  ادج 

اِنب اوُضَر  دَـق  .مُهنِم  ُنَحن  .اّنِم َو  َِکئلُوا  .اِنئادـعَا  نِم  ِهَءارَبلا  اِنتالاُوم َو  یلَع  َنیِتباّثلا  اَنِِمئاق  ِهَبیَغ  یف  اـِنلبَِحب  َنیکِّـسَمَتُملا  اَِنتَعیـِشل  یبوُط 
.ِهَمایِقلا (2) َموَی  اِنتاجَرَد  یف  انَعَم  ِهللاَو  مُه  .مَُهل  یبوُط  َُّمث  .مَُهل  یبوُطَف  .ًهَعیش  مِِهب  انیضَر  ًهَِّمئَا َو 

زا يرازیب  ام و  اب  یتسود  رب  هدومن ، کّسمت  ام  تیالو )  ) نامـسیر هب  اـم  مئاـق  تبیغ  ناـمز  رد  هک  تساـم  نایعیـش  هب  ّقلعتم  یبوط » »
.5 اهنآ .دنشاب  مدق  تباث  ام  نانمشد 

364 ص :
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.تساهنآ هب  ّقلعتم  یبوط »  » سپ .میا  هتفریذـپ  هعیـش  ناونعب  ار  ناشیا  ام  دـنا و  هتفریذـپ  ار  ام  تماما  اهنآ  .میتسه  اهنآ  زا  اـم  اـم و  زا 
.دوب دنهاوخ  ام  تاجرد  رد  ام  اب  تمایق  زور  اهنآ  ادخ  هب  مسق  .تساهنآ  هب  ّقلعتم  یبوط » « ؛ يرآ

: تسا نیا  نآ  يادتبا  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  ار  یتیاور  یبوط »  » يانعم حیضوت  رد 

.ِهَیادِهلا َدَعب  ُُهبلَق  غِزَی  مَلَف  انِِمئاق  ِهَبیَغ  یف  انِرمَِاب  َکَّسَمَت  نَِمل  یبوُط 

هدـشن هارمگ  هدـش ، تیادـه  هکنآ  زا  سپ  شبلق  هدوب و  ام  تیالو  هب  کّسمتم  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  یبوط 
.دشاب

خـساپ نینچ  ناـشیا  تسیچ ؟ یبوط  تیادـف ؛ هب  مناـج  یبوُط :»؟ اـم  َو  كادـِف ، َتلِعُج  : » دـنک یم  لاؤس  ترـضح  زا  ریـصبوبا  سپس 
: دندومرف

ِهللا ُلوَق  َِکلذ  .اِهناصغَا َو  نِم  ٌنصُغ  ِهِراد  یف  ّاِلا َو  ٍنِمُؤم  نِم  َسَیل  مالّـسلا َو  هیلع  ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِِّیِلَع  ِراد  یف  اُهلـصَا  ِهَّنَجلا  ِیف  ٌهَرَجََش 
(2) (1) .ٍبآَم » ُنسُح  مَُهل َو  یبوط  :» َّلَجَوَّزَع

نآ ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  نآ  هشیر  لصا و  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط ) )
« .تساهنآ يارب  تبقاع  نسُح  یبوط و  : » یلاعت يادخ  هدومرف  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  .دشاب و  یم  نانمؤم  زا  کی  ره  هناخ  رد 

مزاول نیرتمهم  زا  ناشیا ، نانمـشد  اـب  ینمـشد  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ناتـسود  اـب  یتسود  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ثیداـحا  نیا  زا 
.تسا مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم 

ار وا  ًاـبلق  دـیاب  ناـسنا  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  زا  یـسک  رگا  ینعی  .تسا  یبـلق  رما  کـی  لوا  هجرد  رد  رما  نیا 
نیا رد  هک  دوـشب ، دنـسپان  ياـهراک  یـصاعم و  بکترم  صخـش  نآ  تسا  نکمم  .دـیایب  شدـب  وا  زا  دـیابن  دـشاب و  هتـشاد  تسود 

.5 مه رکنم  زا  یهن  ار  وا  دشاب و  رّفنتم  دونشخان و  وا  دب  لامعا  زا  دیاب  ناسنا  تروص 

365 ص :
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ياهباسح رطاـخ  هب  دـشاب (1) و  هتـشاد  تسود  دـیاب  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نارادتـسود  زا  هک  یتقو  ار  وا  دوخ  اـّما  دـنکب ،
یتح دهد ؛ حیجرت  یصخش  نایز  دوس و  رب  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  وا  ّتبحم  هشیمه  هکلب  دوشن ، نمـشد  وا  اب  یـصخش 
رایعم اهنت  ینعی  دـهد ؛ حـیجرت  تسین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  زا  یلو  دراد  یقالخا  بوخ  يایاجـس  هک  یـسک  رب  ار  وا 
نازیم نآ ، هلیـسو  هب  اـت  تسا  تفرعم  لـها  يارب  یهلا  تاـناحتما  زا  یکی  رما  نیا  .دـشاب  تیب  لـها  هب  تبـسن  تـّبحم  شا ، یتـسود 

.دننزب کحم  ناشیا  اب  یتسود  رد  ار  دوخ  صالخا 

ینامیا ناردارب  قوقح  يادا  تّیمها 

مامتها و سک  ره  .تیالو  لها  قوقح  تیاعر  زا  تسا  ترابع  هک  دـسر  یم  لـمع  هب  تبون  تسا ، بلق  راـک  هک  هلحرم  نیا  زا  سپ 
ماـمتها سک  ره  تسا و  رت  يا  هشیر  رت و  قیمع  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  شا  یتسود  دـشاب ، هتـشاد  رما  نیا  رد  يرتشیب  ّتیدـج 

.دشاب یم  رت  تسس  رت و  فیعض  ناشیا  هب  تبسن  ّتبحم  رد  دهد ، ناشن  رما  نیا  هب  يرتمک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هدش  هدناوخ  نمؤم »  » مان هب  ثیداحا  رد  تیالو  ّتبحم و  لها 

.ِنِمؤُملا (2) ِّقَح  ِءادَا  نِم  َلَضفَا  ٍءیَِشب  ُهللاَِدبُع  ام 

.دشاب نمؤم  ردارب )  ) ّقح ندرک  ادا  زا  رترب  هک  يزیچ  هب  تسا  هدشن  تدابع  دنوادخ 

: دندومرف وا  هب  باوج  رد  دوب ، هدیسرپ  ناشیا  زا  نمؤم  قوقح  هرابرد  سیَنُخ  نب  یَّلَعُم  یتقو  مه  راب  کی 

.َلِمَتحَت ّاِلا  یشخَا  ٌقِفشُم  َکیَلَع  ّینِاَف  .ٍهَعبَِسب  ّاِلا  َكُِربُخا  ًاّقَح ال  َنوُعبَس 

هتشادن ار  اهنآ  ماجنا )  ) لّمحت هک  مسرت  یم  متـسه و  نارگن  وت  هب  تبـسن  اریز  .میوگ  یمن  وت  هب  ار  ات  تفه  زج  هک  تسا  قح  داتفه 
.4 .یشاب

366 ص :
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: دندرک یفّرعم  نینچ  ار  قح  تفه  نآ  سپس 

.َکِسفَِنل َو َّبُِحت  ام  َُهل  ُّبُِحت  .ِِهب َو  ُمَّلَکَتَی  يذَّلا  ُهَناِسل  ُهُسَبلَی َو  يذَّلا  ُهَصیمَق  ُهَلیلَد َو  ُنوُکَت  .يرعَی َو  یسَتکَت َو  .ُعوُجَی َو ال  ُعَبـشَت َو  ال 
اِنتَیالِو اِنتَیالِِوب َو  َکَتَیالِو  َتلَـصَو  َِکلذ ، َتلَعَف  اذِاَف  .ِراهَّنلا  ِلیَّللِاب َو  ِهِِجئاوَح  یف  یعـسَت  .ُهَشاِرف َو  َدِّهَُمِتل  اهَتثََعب  ٌهَیِراج  ََکل  َتناک  نِا 

.َّلَجَوَّزَع (1) ِهللا  ِهَیالِِوب 

وا هک  یشاب  ینهاریپ  .یشاب و  وا  يامنهار  .دشاب و  هنهرب  وا  هک  یلاح  رد  یشابن  هدیشوپ  .دشاب و  هنسرگ  وا  هک  یلاح  رد  یشابن  ریس 
هچنانچ .یشاب و  هتـشاد  تسود  وا  يارب  يراد ، تسود  تدوخ  يارب  هچنآ  .دیوگ و  یم  نخـس  نآ  اب  هک  یـشاب  ینابز  .دشوپ و  یم 

نیا رگا  سپ  .یشاب  اشوک  زور  بش و  وا  ياهزاین  ندروآ ) رب   ) رد .دزاس و  ّبترم  ار  شرتسب  شرف و  ات  یتسرفب  ار  وا  يراد ، يزینک 
.يا هدرک  لصّتم  لجوزع  يادخ  تیالو  هب  ار  ام  تیالو  ام و  تیالو  هب  ار  دوخ  تیالو  يدوب ، هنوگ 

.دـشاب نابز  سابل و  هلزنم  هب  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  تبـسن  دـیاب  نمؤم  .تسا  نشور  ایوگ و  رایـسب  ثیدـح ، نیا  رد  دوجوم  ریباعت 
زا ار  شردارب  دیاب  نمؤم  دهد ، یم  یمدآ  هب  دنموربآ  يرهاظ  دنک و  یم  ظفح  تارطخ  یگنهرب و  زا  ار  ناسنا  سابل  هک  روط  نامه 

نمؤم .اهناسنا  رگید  اب  مهافت  يارب  تسا  یهار  اه و  هتساوخ  نایب  يارب  تسا  يا  هلیـسو  مه  نابز  .دنک  ظفح  ییوربآ  یب  تارطخ و 
هب تبـسن  شراک  زینک  .دـنربب  هرهب  دوخ  ياه  هتـساوخ  ماجنا  يارب  شتاـناکما  وا و  زا  دـنناوتب  ناـنمؤم  رگید  هک  دـشاب  يروج  دـیاب 

دیابن دهد ، ماجنا  دوخ  ینید  ناردارب  يارب  یتمدخ  دناوت  یم  نآ  اب  هک  تسه  شرایتخا  رد  يا  هلیسو  نمؤم  رگا  .دشاب  یم  شیالوم 
رد دیاب  اهنیا  همه  .یلغـش  یعامتجا و  تیعقوم  وربآ و  ای  دشاب و  يّدام  تاناکما  لوپ و  تسا  نکمم  هلیـسو  نآ  .دزروب  غیرد  نآ  زا 
نآ يارب  تسا -  تحارتـسا  تقو  هک  مـه -  ار  بـش  هـک  درک  یم  ياـضتقا  نمؤـم  زاـین  ندروآرب  رگا  .دریگ  رارق  ناـنمؤم  تمدـخ 

.دهدن حیجرت  نآ  رب  ار  باوخ  دزرون و  غیرد  دنک ، فرص 

.4 رما رد  دهاوخب  یسک  رگا  .تسا  رگیدکی  رب  نانمؤم  قوقح  زا  یشخب  اهنیا 
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.دشاب هتشاد  يدایز  مامتها  اهنآ  يادا  هب  تبسن  دیاب  دشاب ، اشوک  يّدج و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  اب  تسود  »

مالّسلا هیلع  ماما  ِناتسود  زا  يراتفرگ  عفر 

یم دوخ  هب  يرت  يّدـج  گنر  دـنک ، هعجارم  شا  ینید  ردارب  هب  دوخ  زاین  يراـتفرگ و  عفر  يارب  وا  هک  یتروص  رد  نمؤم  ّقح  يادا 
نمؤم تساوخرد  اّما  .دشاب  یم  وا  هّجوتم  يرتمک  تیلوؤسم  هدـشن ، هعجارم  ناسنا  هب  يراک  ماجنا  رد  یتقو  ات  یّلک  روط  هب  .دریگ و 

هعجارم دیاب  دناد ، یم  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود  نمؤم و  ار  دوخ  رگا  هک  ادخ  بناج  زا  تسا  یناحتما  تقیقح  رد  ناسنا ، زا 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  .دنک  یّقلت  شدوخ  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  یتمحر  دوخ  هب  ار  شنمؤم  ردارب 

ٌلوُصوَم َوُه  اِنتَیالِِوب َو  ُهَلَصَو  دَقَف  َِکلذ  َِلبَق  نِاَف  .ِهَیِلا  اهَقاس  یلاعَت  َكَرابَت َو  ِهللا  َنِم  ٌهَمحَر  َیِه  امَّنِاَف  ٍهَجاح ، یف  ُنِمؤُملا  ُهوُخَا  ُهاتَا  نَم 
وَا َُهل  ًاروُفغَم  ِهَمایِقلا ، ِموَی  یِلا  ِهِربَق  یف  ُهُشَهنَی  ٍران  نِم  ًاعاجُـش  ِهیَلَع  ُهللا  َطَّلَـس  اِهئاضَق ، یلَع  ُرِدقَی  َوُه  ِِهتَجاح َو  نَع  ُهَّدَر  نِا  .ِهللا َو  ِهَیالِِوب 

.ًالاح (1) َأَوسَا  َناک  ُِبلاّطلا ، ُهَرَذَع  نِاَف  .ًابَّذَعُم 

لیـسگ وا  يوس  هب  هک  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  تسا  یتمحر  هعجارم  نیا  دـیآ ، يو  دزن  يزاین  عفر )  ) يارب شنمؤم  ردارب  سک  ره 
هدروخ دـنویپ  ادـخ  تیالو  اب  ام  تیالو  هک  یلاح  رد  هدز  دـنویپ  ام  تیالو  هب  ار  نآ  دریذـپب ، ار  شزاـین  عفر  رگا  سپ  .تسا  هتـشاد 

ات دنک  یم  ّطلسم  وا  رب  نیـشتآ  رام  کی  دنوادخ  دراد ، ار  نآ  ندروآرب  تردق  هک  یلاح  رد  دنک ، در  ار  وا  تجاح  رگا  یلو  .تسا 
ار وا  دنمزاین ، درف  نآ  هچانچ  رگا  و  دشاب ! باذع  رد  هچ  هدش و  هدیزرمآ  صخـش  نآ  هچ  دـنزب ؛ شین  شربق  رد  تمایق  زور  ات  ار  وا 

.دوش یم  رتدب  شعضو  درادب ، روذعم  ( درک در  هکنآ  زا  دعب  شتجاح  ندروآرب  زا  )

یهلا هاگشیپ  رد  نمؤم  نوچ  .تسا و  هتشاذگ  هیام  دوخ  يوربآ  زا  عقاو  رد  دنک ، یم  هعجارم  يرگید  هب  شزاین  عفر  يارب  هک  یسک 
.3 ادخ تسا ، دنموربآ  رایسب 
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ار راک  نیا  یلو  دروآرب  ار  وا  تجاح  دناوت  یم  هک  یسک  يارب  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  راوخ  کبـس و  يدرف  نینچ  هک  دهاوخ  یمن 
.ددرگ بَّذعم  باذع ، نآ  هب  تمایق  زور  ات  دیاب  تسه  مه  ریخ  هب  تبقاع  رگا  هک  هداد  رارق  ار  ربق  باذع  دنکن ،

ره دـنا و  هتـسناد  دوخ  تیالو  هب  لصّتم  يرما  ار  نمؤم  زاین  ندروآرب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  رد  هّجوت  لباق  هتکن 
مهیلع همئا  تیالو  هلابند  ار  نمؤم  تجاح  عفر  دـیاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  شا  یتسود  رطاـخ  هب  دراد ، تسود  ار  ناـشیا  سک 

.دشاب مالّسلا  مهیلع  ناموصعم  تیالو  ّقح  يادا  هفیظو و  ماجنا  شتّین  دنادب و  مالّسلا 

یـسلجم همّالع  موحرم  هک  یلامتحا  هب  انب  دوب » دهاوخ  رتدب  وا  عضو  دنک ، روذعم  ار  صخـش  دنمزاین ، درف  رگا  :» ثیدـح رخآ  هلمج 
هب تسا و  یقـالخا  شوخ  راوگرزب و  ناـسنا  هک  دوش  یم  مولعم  وا  نتـشاد  روذـعم  تروص  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دنا (1)  هداد 

ار شتجاـح  هک  دراد  دوخ  نمؤم  ردارب  ندرگ  رب  يرتـشیب  ّقـح  یـسک  نینچ  تسا و  رادروـخرب  ناـمیا  يـالاب  هجرد  زا  لـیلد  نیمه 
ار سفن  تمارک  قلخ و  نسُح  نیا  هک  تسا  یـسک  ندرک  در  زا  رتدب  رت و  تشز  وا  ندرک  در  نیاربانب  .دزاسن  دیماان  ار  وا  دروآرب و 

.دوب دهاوخ  رت  نیگنس  رت و  تخس  صخش  نیا  ندرک  در  باذع  اذل  درادن ،

یم رب  شتـسد  زا  ار  هچنآ  دیاب  ناسنا  تسین و  راگدرورپ  ياضر  دروم  هجو  چیه  هب  نمؤم ، هنیـس  هب  ندز  در  تسد  لاح  ره  هب  سپ 
، دزادـنیب هار  ار  وا  راک  دـناوتن  مه  رگا  هک  ارچ  .دـسرن  هچ  دـسرب و  ییاج  هب  وا  شالت  هچ  دـهد ؛ ماـجنا  دوخ  ینید  ردارب  يارب  دـیآ 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  شبیصن  يدایز  هداعلا  قوف  باوث 

ٍهَرمُع ِهَّجِح َو  ِرجَا  َلـثِم  َِکلذـِب  َُهل  َّلَـجَوَّزَع  ُهللا  َبَتَک  َُهل ، یـضقَت  یّتَح  ِهللاَدـنِع  اـم  َِکلذـِب  ُُبلطَی  ِنِمؤُملا  ِهیخَا  ِهَجاـح  یف  یـشَم  نَم 
َِکلذـِب َُهل  ُهللا  َبَتَک  َضُقت ، َمل  ٍهَِّیِنب َو  اهیف  یـشَم  نَم  .ِمارَحلا َو  ِدِجـسَملا  ِیف  امِِهفاِکتعا  ِمُرُحلا َو  ِرُهـشَا  نِم  ِنیَرهَـش  ِموَص  ِنیَتَروُربَم َو 

.ِریَخلا (2) ِیف  اُوبَغرَاَف  .ٍهَروُربَم  ٍهَّجَح  َلثِم 

لیصحت 9. شدصق  هک  یلاح  رد  دورب ، دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  عفر  لابند  هک  یسک 

369 ص :

راونالاراحب ج 74 ص 330. - 1
ح 9. نمؤملا ، هجاح  ءاضق  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 194 ، لوصا  - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 389 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_369_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_369_2
http://www.ghaemiyeh.com


هرمع کی  جـح و  کی  شاداپ  هزادـنا  هب  راک  نیا  رطاخ  هب  لجوّزع  يادـخ  دوش ، هدروآرب  وا  تجاح  هکنآ  اـت  دـشاب ، ادـخ  ياـضر 
نیا لابند  هک  نآ  .دـسیون و  یم  باوث  وا  يارب  مارحلا ، دجـسم  رد  فاکتعا  اب  هارمه  مارح  ياههام  زا  هام  ود  هزور  هدـش و  هتفریذـپ 

.دـسیون یم  وا  يارب  لوبقم  ّجـح  کی  باوث  شـشوک ) یعـس و   ) نیا رطاخ  هب  دـنوادخ  دوشن ، ماجنا  یلو  دورب ، یهلا )  ) ّتین اب  راک 
.دیشاب هتشاد  تبغر  قوش و  ریخ  راک  رد  سپ 

شالت نیا  رگا  .دنک  یم  روظنم  شاداپ  باوث و  نآ  يارب  دراد و  تسود  ار  نانمؤم  راک  نتخادنا  هار  يارب  شالت  سفن  دنوادخ  سپ 
.تسا هدرب  ار  دوخ  باوث  هدننک  شالت  دسرن ، مه  ییاج  هب  رگا  و  دراد ، يرتشیب  باوث  دسرب ، هجیتن  هب 

رد دوش ، یم  هعجارم  وا  هب  یتقو  اّما  درادن ، ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  عفر  رب  تردـق  دـناد  یم  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  رگید  ضرف 
نینچ .تسب  یم  راک  هب  ریـسم  نآ  رد  دوب  شرایتخا  رد  یتاـناکما  ًاـعقاو  رگا  هک  يروط  هب  دـنک  یم  ار  نآ  ماـجنا  تّمه  ّتین و  لد ،

هیلع رقاب  ماما  .درب  یم  يا  هداعلا  قوف  باوث  یبلق ، ّتین  نامه  رطاـخ  هب  دـیآ ، یمن  رب  شتـسد  زا  يراـک  ًـالمع  هکنیا  اـب  مه ، یـسک 
: دنیامرف یم  مالّسلا 

.َهَّنَجلا (1) ِهِّمَِهب  یلاعَت  َكَرابَت َو  ُهللا  ُُهلِخُدیَف  ُُهبلَق ، اِهب  ُّمَتهَیَف  ُهَدنِع  ُنوُکَت  الَف  ِهیخَِال  ُهَجاحلا  ِهیَلَع  ُدِرََتل  َنِمؤُملا  َّنِا 

دنک یم  شماجنا  هب  مامتها  ًابلق  اّما  درادـن ، نآ  ماجنا  رب  تردـق  هک  دریگ  یم  رارق  يزاین  عفر  يارب  دوخ  ردارب  هعجارم  دروم  ینمؤم 
یم رارق  تشهب  لها  ار  وا  یبلق )  ) تّمه نیمه  رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  سپ  داد ) یم  ماجنا  ًامتح  تشاد  تردـق  رگا  هک  يروط  هب  )

.دهد

یحور و تلاـح  دراد ، ّتیمها  ناـنمؤم  ياـهراک  ماـجنا  هکنآ  زا  شیب  لاـعتم  يادـخ  رظن  زا  هـک  دوـش  یم  موـلعم  ثیداـحا  نـیا  زا 
ات دنـشاب  مرگ  یمیمـص و  نینچ  رگیدکی  اب  دیاب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  .تسا  مهم  رگیدـکی  هب  تبـسن  اهنآ  يداقتعا 

.4 .ددرگ نشور  ناگمه  يارب  ترخآ  ایند و  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  تیالو و  شزرا 
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مالّسلا هیلع  ماما  زا  هتسویپ  ندرک  دای  لصف 4 :

هراشا

یمئاد و تروـص  هب  یّتـح  فـلتخم و  ياهتبـسانم  هب  ناـشیا  زا  ندرک  داـی  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  تـفرعم  ياـه  هناـشن  راـثآ و  رگید  زا 
زا وا ، هب  تبسن  شتّبحم  هزادنا  هب  دراد ، تسود  ار  یـسک  یتقو  ناسنا  .دشاب  یم  ناشیا  هب  ّتبحم  هجیتن  تلاح  نیا  .تسا  یگـشیمه 
رد اذـل  .دـیامن  شومارف  ار  وا  دـناوتن  هک  ددرگ  يوق  يا  هزادـنا  هب  بوبحم  اب  شا  یبلق  دـنویپ  تسا  نکمم  .دوش  یمن  لـفاغ  وا  داـی 

.دنرب یمن  دای  زا  ًابلق  ار  وا  زگره  دنتسه ، مورحم  ترضح  يرهاظ  ندید  زا  تفرعم  لها  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز 

ياـهتمعن و  : » (1) ًهَنِطاب » ًهَرِهاـظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَا  َو   » هفیرـش هیآ  هراـبرد  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یـصخش 
: دنداد خساپ  ناشیا  .درک  لاؤس  دینادرگ » لماک  امش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و 

.ُِبئاغلا ُمامِالا  ُهَنِطابلا  .ُرِهاظلا َو  ُمامِالا  ُهَرِهاظلا  ِنلَا  ُهَمعّ

.دشاب یم  ناهنپ  ماما  ینطاب  تمعن  .تسا و  راکشآ  ماما  يرهاظ  تمعن 

: دندومرف ترضح  دوش ؟ یم  بیاغ  یسک  ناماما  زا  ایآ  دیسرپ : يوار  سپس 

.ُهُرکِذ َو 0. َنینِمؤُملا  ِبُوُلق  نَع  ُبیغَی  َو ال  ُهُصخَش ، ِساّنلا  ِراصبَا  نِم  ُبیغَی  مَعَن ؛
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.اّنِم (1) َرَشَع  یناّثلا  َوُه 

ام زا  رفن  نیمهدزاود  وا  وا  .دوش  یمن  بیاغ  ناـمیا  لـها  ياـهلد  زا  وا  داـی  یلو  دوش ، یم  بیاـغ  مدرم  ناگدـید  زا  وا  صخـش  هلب ؛
.تسا ناماما ) )

تیالو تفرعم و  لها  دسانـش و  یم  ار  وا  هک  یـسک  اّما  دنـسانش ، یمن  ار  وا  نوچ  دننک ، شومارف  ار  وا  تسا  نکمم  نامیا  یب  مدرم 
زگره هک  دشاب  يوق  نانچ  ناشماما  اب  ناشدنویپ  دیاب  تبیغ  نامز  نانمؤم  دـنک !؟ شـشومارف  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب ، یم  ناشیا 

.درادن زاب  دوخ  بوبحم  دای  زا  ار  اهنآ  زیچ  چیه  دننکن و  تلفغ  وا  دای  زا 

مالّسلا هیلع  ماما  رکذ  بتارم 

هیلع مئاقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » فیرـش باتک  بحاص  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دّـمحم  دّیـس  هللا  هیآ  موحرم  ریبعت  هب 
بتارم توافتم و  تاجرد  دوخ ، نیقی  تفرعم و  بتارم  نامیا و  تاجرد  ياضتقم  هب  دوخ  يالوم  زا  ندرک  دای  رد  نانمؤم  مالّـسلا :»

: تسا هتفگ  رعاش  هک  تسا  نانچ  ناشیالوم  زا  ندرک  دای  رد  اهنآ  زا  یضعب  لاح  .دنراد  یفلتخم 

مُکاسنَا (2) َتَسل  ِذا  مُکُرُکذَا  َفیَکَف  مُکُرُکذَا  ُتَسل  ّینَا  ُمَلعَی  ُهللاَا 

!؟ منک یمن  ناتشومارف  هاگ  چیه  هک  یلاح  رد  منک  دای  ار  امش  هنوگچ  سپ  منک ! یمن  دای  ار  امش  نم  هک  دناد  یم  ادخ  ینعی :

ام هک  دنا  هدرک  نایب  زور ، هنابش  رد  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  یگنوگچ  هرابرد  یتارّکذت  لایکم  بحاص  سپس 
: مینک یم  لقن  اجنیا  رد  ار  ناشیا  تارابع  همجرت 

ساپـس ار  وا  سپ  .تسا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هداد ، وت  هب  دنوادخ  هک  یگدنز  نیا  هک  نادـب  سپ  ینک  حبـص  نوچ  »
.8 ریغ رد  ار  تمعن  نیا  ادابم  هک  شاب  تدوخ  بظاوم  .نک و  رکش  هدومرف  تیانع  وت  هب  هک  یتمعن  رب  ار  یلاعت  يادخ  و  رازگب ،

372 ص :
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روآ دای  هب  يریگ ، رارق  یهانگ  ضرعم  رد  هچنانچ  سپ  .دش  دهاوخ  وت  ینیگنـس  راب  يزور و  هریت  هیام  هک  ییامن  فرـص  وا  ياضر 
شیپ یبوخ  راک  رگا  .راذـگاو و  ار  هانگ  نآ  وا  مارتحا  ساـپ  هب  سپ  .دـنیب  یم  ار  وت  دـب  هنوگ  تشز و  تلاـح  نیا  رد  تیـالوم  هک 

و تسا ، هدیـشخب  وت  هب  تیالوم  تکرب  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  یهلا  تسا  یتمعن  نآ  هک  نادـب  نک و  تقبـس  نآ  ماجنا  هب  دـیآ ،
: رادب هضرع  لاقم  لاح و  نابز  اب  نک و  هّیده  تنامز  بحاص  الوم و  هب  ار  نآ  رازگب و  ساپس  نآ  رب  ار  يادخ 

(1) َنیقِّدَصَتُملا .» يِزجَی  َهللا  َّنِا  انیَلَع  قَّدَصَت  َلیَکلا َو  اََنل  ِفوَاَف  ٍهاجُزم  ٍهَعاِضِبب  انئِج  َّرُضلا َو  اَنَلهَا  انَّسَم َو  ُزیزَعلا  اَهُّیَا  ای  »

؛ يامرف قّدصت  ام  رب  نک و  رپ  ار  ام  هنامیپ  سپ  .میا  هدروآ  هانپ  تهگرد  هب  كدنا  یعاتم  اب  هدیـسر و  یتخـس  ام  لها  ام و  رب  ازیزع ،
.دهد شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  دنوادخ  هک 

دادماب و ره  رد  .دشاب و  هداتسیا  شبابرا  تمدخ  رد  هک  يریقح  نامرف  هب  رـس  مالغ  نوچمه  شاب  عضاخ  عضاخ و  لاوحا  مامت  رد  و 
هک یـصلخم  مالـس  تسا ؛ زادـگ  زوس و  رد  شقارف  زا  تسوا و  رادـید  قاتـشم  هک  یمالغ  مالـس  نک ؛ مالـس  بانج  نآ  رب  هاگماش 

.تسا هداتسیا  شیالوم  تمدخ  رد  هک  دراد  رواب  دشاب و  ریزارس  شیاه  هنوگ  رب  شیاهکشا 

روضح اب  وش و  رّکذتم  هلالج  ّلج  يادخ  هاگـشیپ  رد  شنداتـسیا  عقوم  رد  ار  تیالوم  لاح  دسر ، ارف  تندناوخ  زامن  ماگنه  نوچ  و 
هب زج  رما ، نیا  هب  تنتفای  قیفوت  هک  نادب  .يوجب و  یّسأت  راوگرزب  نآ  هب  یلاعت ، هللا  يوس  ام  زا  یـشوپ  مشچ  مسج و  عوشخ  بلق و 

يوریپ هک  ردق  ره  .دوش و  یمن  هتفریذـپ  وت  زا  ترـضح ، نآ  تفرعم  يوریپ و  تالاوم و  هب  زج  تدابع  نیا  تسین و  تیالوم  تکرب 
.دوزفا دهاوخ  ار  وت  راختفا  تمارک و  شاداپ و  تلزنم و  یلاعت  يادخ  دبای ، ینوزف  وا  هب  تبسن  تندوب  نامرف  هب  رس  تفرعم و  و 

.8 هلیسو لجوّزع  دنوادخ  يوس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  یتفای ، تغارف  زامن  زا  نوچ  و 
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قح و یگرزب  تهج  هب  نک ، زاـغآ  وا  يارب  ندرک  اـعد  هب  ییاـعد  ره  زا  شیپ  .دـیامرف و  لوبق  وـت  زا  ار  زاـمن  نآ  هک  هد  رارق  عـیفش 
رادب و ضورعم  شترضح  رب  ار  نآ  درآ ، يور  وت  رب  یتخس  هضراع  ای  دیآ ، شیپ  تیارب  یتجاح  هاگره  .وت و  رب  وا  ناسحا  يرایـسب 

يوس هب  هلیـسو  تسوا  هک  دیامن ؛ دنوادخ  تعافـش  وت ، زا  نآ  ندرک  فرطرب  رد  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  ات  نک  يراز  شهاگرد  هب 
مراکملا لایکم  همجرت  (1) اِهباوبَا » نِم  َتُوُیبلا  اُوتأ  َو  : » هدومرف هنأشّزع  دنوادخ  دـنیآرد و  نآ  زا  هک  یهّللا  باب  لجوّزع و  دـنوادخ 

(2 «) .دیوش دراو  اه  هناخ  ياهرد  زا  ج 2 ص 443و444.(2) :

هب اهتدابع  نیرتگرزب  ار  دوخ  رکذ »  » نیمه هک  دـناد  یم  دـشاب ، هتـشاد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ماقم  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم  یـسک  رگا 
: مییامن بلط  دنوادخ  زا  ار  نآ  هک  دنا  هتخومآ  ام  هب  ّتیمها  نیمه  تهج  هب  .دور  یم  رامش 

.ُهَرکِذ (3) انِسُنت  َو ال  ... 

.امرف ظفح  وا  دای  ندرک  شومارف  زا  ار  ام  ایادخ ... ) )

دوخ يارب  یلّوا  .یجراخ  لمع  کی  یمود  تسا و  یبلق  لمع  کی  یلّوا  .وا  زا  ندرک  دای  مه  تسا و  ندوب  وا  دای  هب  مه  ماـما ، رکذ 
دوخ و يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  داـی  تاـبجوم  دـیاب  دـناوت و  یم  ناـسنا  .نارگید  يارب  مه  دوخ و  يارب  مه  یمود  و  تسا ، ناـسنا 

.دندرگن لفاغ  وا  زا  اهنآ  هن  دوخ و  هن  ات  دزاس  مهارف  نارگید 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رکذ  سلاجم  رد  تکرش 

ماما .دـنا  هدومرف  يدّـکؤم  ياه  هیـصوت  اهنآ ، رد  تکرـش  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رکذ  سلاجم  لیکـشت  هب  تبـسن  اـم  ناـیاوشیپ 
: دنیامرف یم  ناحرِس  نب  دوواد  هب  مالّسلا  هیلع  قداص 

اَم .امَُهل َو  ُرِفغَتـسَی  ٌکَلَم  اـمُهَِثلاث  َّنِاَـف  .اـنَرمَا  َرَکاذَـتَف  َرَخآ  َعَم  َعَمَتجا  ًادـبَع  ُهللا  َمِحَر  ُلُوقَا : ّینَا  َمـالَّسلا َو  ِنَع  یّ َِّیلاوَم  ِغلبَا  ُدوُواد ، اـی 
.3 یف َّنِاَف  .ِرکِّذلِاب  اُولِغَتشاَف  ُمتعَمَتجا  اذِاَف  .َهَِکئالَملا  اَمِِهب  یلاعَت  ُهللا  یَهاب  ّاِلا  انِرکِذ  یلَع  ِنانثا  َعَمَتجا 
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.انِرکِذ (1) یِلا  اعَد  انِرمَِاب َو  َرَکاذ  نَم  انِدَعب  نِم  ِساّنلا  ُریَخ  .انَءایِحا َو  مُِکتَرَکاذُم  مُکِعامتِجا َو 

هرابرد تسه ، يرگید  اب  یتقو  هک  ار  يا  هدنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  هک : ارم  ياعد  نیا  ناسرب و  مناتـسود  هب  ارم  مالـس  دوواد ، يا 
اب يرفن  ود  چیه  .دنک و  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  هک  تسا  يا  هتشرف  اهنآ  موس  رفن  تروص  نیا  رد  .دننک  یم  وگتفگ  ام  تیالو 

عامتجا هاگره  سپ  .دـنک  یم  تاهابم  ناگتـشرف  رب  ود  نآ  هب  یلاعت  يادـخ  هکنآ  رگم  دـننک  یمن  عاـمتجا  اـم  زا  ندرک  داـی  رب  مه 
هک دنتـسه  یناسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  .تسام و  ندرک  هدـنز  امـش ، ندرک  دای  امـش و  عامتجا  اریز  .دـیزادرپب  رکذ »  » هب دـیدرک 

.دننک توعد  ام  رکذ »  » هب هدرک و  هرکاذم  ام  رما  هرابرد 

يروط هب  دراد ؛ دوجو  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ندرک  دای  يارب  تاعامتجا  لیکشت  رد  یتاکرب  تاریخ و  هچ  هک  دوش  یم  هظحالم 
ببس تمایق  رد  سلجم  نیا  دوشن ، دای  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  نآ  رد  یلو  دوش  لیکشت  یسلجم  یهّجوت  یب  تلفغ و  يور  زا  رگا  هک 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  دهاوخ  شلها  يارب  رسح 

.ِهَمایِقلا (2) َموَی  مِهیَلَع  ًهَرسَح  ُسِلجَملا  َِکلذ  َناک  ّاِلا  انوُرُکذَی  َمل  َّلَجَوَّزَع َو  َهللا  اوُرُکذَی  َمل  ٌموَق  ٍسِلجَم  یف  َعَمَتجا  اَم 

نآ لها  ترسح  هیام  تمایق  زور  سلجم  نآ  دشابن ، تیب ) لها   ) ام دای  لجوزع و  يادخ  دای  نآ  رد  دوش و  لیکشت  هک  یـسلجم  ره 
.دوب دهاوخ 

هریس يروآدای  اهنآ و  ثیداحا  نایب  قیرط  زا  مه  نیا  .دوش  یم  هدنز  ناشیا  بئاصم  ای  لیاضف  رکذ  هلیسو  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دای 
زا یلـصا  دوصقم  هک  هتفرگ  تروص  يدایز  تاشرافـس  رگیدکی ، اب  ینید  ناردارب  رادید  صوصخ  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا  ناشیا 

.2: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدوب  ناشیا  بئاصم  لیاضف و  رکذ  مالّسلا و  مهیلع  همئا  ثیداحا  لقن  نآ 

375 ص :
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.ُمتوََجن ُمتدَشَر َو  اِهب  ُمتذَخَا  نِاَف  .ٍضَعب  یلَع  مُکَضَعب  ُفِّطَُعت  اُنثیداحَا  .اِنثیداحَِال َو  ًارکِذ  مُِکبُولُِقل َو  ًءایِحا  مُِکتَرایِز  یف  َّنِاَف  .اوُرَوازَت 
.ٌمیعَز (1) مُِکتاجَِنب  اَنَا  اِهب َو  اوُذُخَف  .ُمتکَلَه  ُمتلَلَض َو  اهوُُمتکَرَت  نِا  َو 

ار امـش  ام  ثیداحا  .تسام و  ثیداحا  زا  ندرک  دای  هلیـسو  دنک و  یم  هدنز  ار  امـش  ياهلد  راک  نیا  اریز  .دیورب  رگیدکی  رادـید  هب 
اهر ار  اهنآ  رگا  .دـینک و  یم  ادـیپ  تاجن  دـیبای و  یم  تیادـه  دـینک ، لمع  اهنآ  هب  رگا  سپ  .دزاس  یم  نابرهم  رگیدـکی  هب  تبـسن 

.متسه امش  تاجن  نماض  نم  دیریگب ؛ ار  ام  ثیداحا  نیاربانب ، .دیوش  یم  كاله  هارمگ و  دینک ،

ناشیا ناتسود  هک  یسلاجم  رد  .درادن  دوجو  مالّسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  لمع  زج  یهار  تداعس ، تیاده و  لوصح  يارب  يرآ ؛
دای یّلک  روط  هب  .دندرگ  تاجن  تداعس و  لها  یگمه  ات  ددرگ  يروآدای  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  دیاب  دنهد ، یم  لیکـشت 

ره هداد و  رارق  اهلد  ندنام  هدـنز  ببـس  ار  اهنآ  ّتبحم  تیالو و  دـنوادخ  اریز  .تسا  نمؤم  بلق  حور و  ياذـغ  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
.دراد هگن  هدنز  دوخ  بلق  رد  ار  ناشیا  تیالو  رما  دیاب  تسا ، یلد  هدنز  بلاط  سک 

لیـضف دیناوخ ؟ یم  ثیدح  رگیدکی  يارب  دینیـشن و  یم  ایآ  َنُوثِّدَُـحت :»؟ َنوُِسلجَت َو  : » دـندومرف لیَُـضف  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .هلب  درک : ضرع 

.انَرمَا ایحَا  نَم  ُهللا  َمِحَرَف  .ُلیَُضف  ای  انَرمَا  اُویحَاَف  .اهُّبُِحا  َِسلاجَملا  َکِلت  َّنِا 

تمحر دراد ، یم  هدنز  ار  ام  رما  هک  سک  نآ  ادخ  .دیرادب  هدـنز  ار  ام  رما  لیـضف ، يا  سپ  .مراد  تسود  ار  سلاجم  هنوگ  نیا  نم 
.دنک

.ِرحَبلا (2) َِدبَز  نِم  َرَثکَا  َتناک  َول  َُهبُونُذ َو  َُهل  ُهللا  َرَفَغ  ِبابُّذلا ، ِحانَج  ُلثِم  ِِهنیَع  نِم  َجَرَخَف  ُهَدنِع ، انِرکُذ  وَا  انَرَکَذ ، نِم  ُلیَُضف  ای 

دنوادخ دوش ، جراخ  کشا  سگم  لاب  هزادـنا  هب  شمـشچ  زا  سپ  دوش ، دای  ام  زا  وا  دزن  ای  دـنک ، دای  ار  ام  هک  سکره  لیـضف ، يا 
.د.دشاب ایرد  فک  زا  رتشیب  دنچ  ره  دزرمآ ، یم  ار  وا  ناهانگ 

376 ص :

ح 2. ناوخالا ، رکاذت  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 186 ، لوصا  - 1
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نارجه قارف و  زوس  رد  ای  دشاب  يزوسلد  تقفـش و  يور  زا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  ياهتبیـصم  يروآدای  رطاخ  هب  تسا  نکمم  هیرگ 
ار ناسنا  ناهانگ  كاپ و  ار  لد  دـشاب  هچ  ره  مالّـسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  قوش  رطاخ  هب  ای  مالّـسلا و  هیلع  بیاغ  ماـما 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  .ِدیوش  یم 

ُتوُمَت َموَی  ُُهبلَق  تُمَی  َمل  اـنُرمَا ، ِهیف  ییُحی  ًاـِسلجَم  َسَلَج  نَم  ُنوـُیُعلا . ...  یِکبَت  َموَـی  ُُهنیَع  ِکـبَت  َمل  یکبَا  یکَبَف َو  اـِنباصُِمب  َرِّکُذ  نَم 
.ُبُولُقلا (1)

یسک ...دوش .  یمن  نایرگ  تسا ، نایرگ  اهمشچ  هک  زور  نآ  شمشچ  دنایرگب ، دیرگب و  سپ  دتفا ، ام  ياهتبیصم  دای  هب  هک  یـسک 
.دریم یمن  وا  لد  دنریم ، یم  اهلد  همه  هک  زور  نآ  دوش ، یم  هتشاد  هدنز  نآ  رد  ام  رما  هک  یسلجم  رد  دنیشنب  هک 

لد ناشیا ، یتحاران  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هسّدقم  تاوذ  نآ  اب  یبلق  طابترا  هناشن  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رد  نتخیر  کشا 
مه یکـشا  رگا  تروص  نیا  رد  .ددرگ  یم  ناسنا  هب  یهلا  تیانع  بلج  ببـس  یبلق  هطبار  نیمه  .دروآ  یم  درد  هب  ار  ناشرادتـسود 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  .دیامن  كاپ  ار  صخش  ناهانگ  دناوت  یم  یبلق  يزوسلد  تقفش و  دیاین ، مشچ  زا 

ُهُجِرُخی ٍبنَِذب  َءیجَی  نَا  ّاِلا  اهُّلُک  ُُهبُونُذ  َُهل  َرَفَغ  ُهَرهَظ َو  ُهَِکئالَملا  ِتَحَسَم  ّاِلا  انِرکِِذل  ُّقِرَیَف  ِتیَبلا  ُلهَا  ُهَدنِع  ُرَکُذی  ٍدبَع  نِم  َسَیل  ُهَّنَا  امَا 
.ِنامیالا (2) َنِم 

هکنیا رگم  دـیآ  یم  محر  هب  ام  يارب  شلد  هک  دـنوش  یمن  داـی  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يا  هدـنب  چـیه  دزن  اـنامه  هک  دیـشاب  هاـگآ 
.دنک بلس  ار  شنامیا  هک  دوش  بکترم  یهانگ  هکنیا  رگم  دوش ، یم  هدیزرمآ  شناهانگ  همه  دننک و  یم  حسم  ار  شتشپ  ناگتشرف 

مشچ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  رطاخ  هب  رگا  هک  نانمؤم  همه  هب  تسا  يرادشه  دنا ، هدومرف  رّکذت  ثیدح  ياهتنا  رد  هچنآ 
راتفرگ یهلا  طخـس  هب  ار  وا  شهانگ  مادک  هک  دناد  یمن  سک  چیه  .دننکن  تلفغ  شیوخ  ناهانگ  زا  دـنراد ، نازوس  بلق  نایرگ و 

.2

377 ص :

.قودص یلاما  زا  راونالاراحب ج 44 ص 278 ح 1 ، - 1
یفاک ص 101 ح 72. هضور  - 2
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ثعاب تسا  نکمم  دوشن -  هدـیزرمآ  نمؤم  رگا  ددرگ -  نمؤم  زا  دـنوادخ  يدونـشخ  ثعاب  هک  یهانگ  ره  نیاربانب  .دزاس (1)  یم 
شناهانگ کت  کـت  زا  نمؤم   (2) دـش ، نایب  نآ  هناـشن  عدوتـسم و  ناـمیا  هراـبرد  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  سپ  .ددرگ  وا  زا  ناـمیا  بلس 

.ب.دزاس مورحم  ددرگ ، مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدعو  لومشم  هکنیا  زا  ار  وا  هانگ  کی  ادابم  تسا ؛ نارگن  فئاخ و 

378 ص :

هتخاس ناهنپ  یصاعم  رد  ار  شیوخ  طخـس  دنوادخ  میدروآ  باتک  رد ص 266  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یثیدح  قباطم  - 1
.تسا

.باتک هب ص 256  دوش  عوجر  - 2
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مالّسلا هیلع  همئا  مولع  نداد  دای  نتفرگ و  دای  لصف 5 :

نّیعم دوخ  هک  ار  نآ  قّقحت  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  تسا  بسانم  کنیا  .میتخانـش  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رما  ياـیحا  تلیـضف 
.دـشاب یم  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  ًاصوصخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  راـثآ  مزاول و  نیرتمهم  زا  یکی  رما  نیا  .میـسانشب  دـنا ، هدومرف 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

.انَرمَا ایحَا  ًادبَع  ُهللا  َمِحَر 

.درادب هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ 

: دنداد خساپ  ناشیا  درادب ؟ هدنز  ار  امش  رما  هنوگچ  مُکَرمَا :»؟ ییُحی  َفیَک  َو  : » دیسرپ تسا  ثیدح  يوار  هک  يوَرَه 

.انوُعَبَّتَال (1) انِمالَک  َنِساحَم  اوُِملَع  َول  َساّنلا  َّنِاَف  .َساّنلا  ِلَُعی  اَهُمّ انَمُولُع َو  ُمَّلَعَتَی 

.دننک یم  يوریپ  ام  زا  دننادب ، ار  ام  مالک  ياهیبوخ  یتقو  مدرم  اریز  .دهدب  دای  مدرم  هب  دزومایب و  ار  ام  مولع 

ماما .تساهنآ  دوخ  ثیداـحا  ناـیب  هعجارم و  نآ ، قّقحت  هار  هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مولع  هئارا  بسک و  رب  دـیکأت  اـجنیا 
.م : دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص 

379 ص :

.مالّسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رابخالا و  یناعم  زا  راونالاراحب ج 2 ص 30 ح 13 ، - 1
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.انَرمَا (1) ایحَا  نَم  ُهللا  َمِحَرَف  .انِرمَا  ُءایِحا  ِثیدَحلِاب  .ُهَِنئاّرلا َو  ُبُولُقلا  یَلُجت  ِثیدَحلِاب  َّنِاَف  .َملِعلا  اُوثَداحَت  اوَقالَت َو 

هدنز ام  رما  كاپ و  هدولآ  ياهلد  ثیدح  هلیـسو  هب  اریز  .دینک  وگتفگ  مه  اب  ار  ثیداحا )  ) یملع بلاطم  دیورب و  رگیدکی  ندید  هب 
.درادب هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  .ددرگ  یم 

یم یعقاو  تداعس  هب  ار  وا  دنک و  یم  كاپ  ار  ناسنا  تسا ، حیحـص  یعقاو و  ملع  اهنت  هک  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  نتفرگ  دای 
هئارا یحیحـص  زرط  هب  رگا  هک  تساهنآ ، فراعم  نایب  مولع و  رـشن  انامه  ناشیا ، يوس  هب  اهلد  بذج  هار  نیرتهب  یفرط ، زا  .دـناسر 
راتفگ دننام  يراتفگ  چـیه  درادـن و  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  نخـس  ییابیز  توارط و  يرگید ، ینخـس  چـیه  هک  دـنیب  یم  مدرم  دوش ،
.دهد یمن  یهاوگ  نآ  تّحص  هب  نادجو  دنک و  یمن  دییأت  ار  نآ  لقع  تسین و  نوزوم  یمدآ  ترطف  اب  دنیـشن و  یمن  لد  هب  ناشیا 

ناشدوخ تیناّقح  هاوگ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دوخ  اـت  دـنوش  توعد  ناراوگرزب  نآ  يوس  هب  هار ، نیا  زا  مدرم  هک  رتهب  هچ  سپ 
.دنشاب

نیا .دنک  توعد  نآ  يریگدای  هب  ار  نارگید  مه  دشاب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  بسک  لابند  هب  دیاب  دوخ  مه  نمؤم ، سپ 
نابیرگ ینیدیب  نآ ، ماجنا  هب  تبسن  یتوافت  یب  تروص  رد  دراد و  يا  هژیو  ّتیمها  تبیغ  نامز  رد  هک  ریطخ  رایسب  تسا  يا  هفیظو 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  .دنام  دهاوخن  ملاس  سک  چیه  دریگ و  یم  ار  همه 

نِم ِهللا  ِدابِع  ِءافَعُِـضل  َنیذِقنُملا  ِهللا َو  ِجَجُِحب  ِِهنید  نَع  َنّیباّذلا  ِهیَلَع َو  َنّیلاّدلا  ِهَیِلا َو  َنیعاّدلا  ِءامَلُعلا  َنِم  انِِمئاق  ِهَبیَغ  َدَعب  یقبَی  نَم  الَول 
ِءافَعُـض ِبوـُُلق  َهَّمِزَا  َنوُکِـسُمی  َنیذَّلا  ُمُهَّنِکل  َو  ِهللا ، ِنید  نَع  َّدَـترا  اَِّلا  ٌدَـحَا  َیَِقب  اـَمل  ِبِصاوَّنلا ، ِخاـِخف  نِم  ِِهتَدَرَم َو  َسیلبِا َو  ِكاـبِش 

.َّلَجَوَّزَع (2) ِهللا  َدنِع  َنُولَضفَالا  ُمُه  َکِئلُوا  .اهَناُّکُس  ِهَنیفَّسلا  ُبِحاص  ُکِسُمی  امَک  ِهَعیّشلا 

نید زا  یهلا  نیهارب  اب  دننک و  ییامنهار  وا  يوس  هب  هدناوخ و  وا  فرط  هب  ار  مدرم  هک  یناروشناد  دـشنابن  ام  مئاق  تبیغ  زا  سپ  رگا 
.مناوتان ناگدنب  دنیامن و  عافد  وا 

380 ص :

یلاثللا ج 4 ص 67. یلاوع  - 1
.مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  یسربط و  جاجتحا  زا  راونالاراحب ج 2 ص 6 ح 12 ، - 2
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یم رارق  مدرم ) تیادـه  هار  رد   ) مالّـسلا مهیلع  همئا  نانمـشد  هک  ییاه  هلت  زا  و  یناطیـش ، ناـشکندرگ  ناطیـش و  ياـهلد  زا  ار  ادـخ 
نافیعـض ياهلد  مامز  هک  یناسک  دنتـسه  اهنآ  یلو  .ددرگ  یم  رب  ادخ  نید  زا  هکنآ  رگم  دنام  یمن  سک  چیه  دنهد ، تاجن  دـنهد ،

.دنتسه لجوّزع  يادخ  دزن  مدرم  نیرترب  اهنیا  .ار  یتشک  ناّکس  نابیتشک  هک  روط  نامه  دنریگ  یم  تسد  هب  ار  هعیش 

هب ار  مدرم  دیاب  زیچ  ره  زا  شیب  اهنآ  .دنا  هدومرف  نشور  یبوخ  هب  ار  تبیغ  نامز  نادنمشناد  هفیظو  مالّسلا  هیلع  ماما  ثیدح ، نیارد 
بقانم و لیاضف و  رکذ  ناشیا و  دای  نتـشاد  هگن  هدنز  اب  راک  نیا  هیلع .) نّیلادلا  هیلإ و  نیعادـلا   ) دـننک توعد  بیاغ  ماما  نآ  يوس 

مهیلع تیب  لها  فراعم  نداد  دای  نتفرگ و  دای  لاح  نیع  رد  .دـشاب  یم  رّـسیم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دروم  در  اهنآ  ثیداحا  ناـیب 
.دننک تلفغ  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  مدرم  توعد  ياههار  نیرتهب  زا  زین  مالّسلا 

یلپ هلزنم  هب  دـیاب  هکلب  دـنک ! توعد  شیوخ  تحاس  هب  يزرو  تدارا  هب  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـیابن  تبیغ  نامز  ملاـع 
، تسا ترـضح  نآ  تفرعم  تیالو و  انامه  هک  دوصقم  لزنم  رـس  هب  هدش و  در  نآ  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  هک  دـشاب 

.دنوش لیان 

تامارک دناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ناونع  نیا  هب  یـسک  ات  درادن  هطـساو  هب  جایتحا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طابترا  لاصّتا و 
هک یناسک  ياهلد  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیالو  ّتبحم و  رون  ندرک  نشور  انامه  ِملاع  شقن  .دشکب  اهنآ  خُر  هب  ار  دوخ 

هیلع ماما  دای  .دننز  یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  دـندرگ و  یم  هاگهانپ  لابند  هب  ناریح  نادرگرـس و  هدـش و  لفاغ  شیوخ  تمعن  یلو  زا 
یط ترـضح  دوخ  هبذـج  اب  دوخ و  ياپ  هب  ار  هار  سپـس  دزورفا و  یم  اهنآ  لد  رد  ار  رون  نیا  ناشیا ، یملع  فراعم  ناـیب  مالّـسلا و 
هیلع ماما  دوخ  راک  اهلد  ریخست  لاصّتا و  ندرک  رارقرب  یلو  تسا ، نادنمـشناد  املع و  هدهع  هب  عناوم ، عفر  تاهبـش و  عفد  .دننک  یم 
دزن اهنآ  تروص  نیا  رد  هک  دنیامن ؛ راختفا  نآ  هب  دـننک و  هدایپ  دوخ  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  دـیاب  یقیقح  ناروشناد  .تسا  مالّـسلا 

.دنتسه اهنیرتهب  ادخ 

381 ص :
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  راظتنا  لصف 6 :

هراشا

زا ام  تایاور  رد  .تسا  ناشیا  جرف  هب  تبسن  ندیشک  راظتنا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ماما  تفرعم  مزاول  راثآ و  نیرتمهم  زا  یکی 
: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  دای  تدابع  نیرترب  ناونع  هب  جرف  راظتنا 

.ِجَرَفلا (1) ُراِظتنِا  ِهَدابِعلا  ُلَضفَا 

.تسا جرف  راظتنا  تدابع ، نیرترب 

یتقو راظتنا  نیا  .تسا (2)  هدش  حرطم  اهتدابع  نیرتهب  ناونع  هب  لاعتم ، يادخ  بناج  زا  یـشیاشگ  جرف و  هنوگ  ره  راظتنا  اجنیا  رد 
هراشا اهنآ  هب  ثیداحا  رد  هک  دنک  یم  ادیپ  یصاخ  لئاضف  ناشیا ، تبیغ  نامز  رد  مه  نآ  دشاب و  مالّسلا  مهیلع  همئا  جرف  هب  تبـسن 

: مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  ییاه  هنومن  ام  هدش و 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ِهِطاطُسف یف  ِِمئاقلا  َعَم  َوُه  نَمَک  ِرمَالا  اَذِهل  ٌرِظَتنُم  َوُه  مُکنِم َو  َتام  نَم 

هدوب ناشیا  همیخ  رد  مئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب ، ماما ) روهظ   ) رما نیا  رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  امـش  زا  سک  ره 
.د.دشاب

383 ص :

ح 16. باب 2 ، لصف 10 ، رثالا ، بختنم  - 1
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: دندومرف دعب  دندرک و  گنرد  یتاظحل  سپس 

.ِهِفیَِسب ُهَعَم  َعَراق  نَمَک  َلب  ال ،

.دنزب ریشمش  ترضح  اب  هارمه  هک  تسا  یسک  دننام  هکلب  هن ،

: دندومرف هفاضا  سپس 

.مّلس (1) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  َعَم  َدِهُشتسا  ِنَمَک  ّاِلا  ِهللاَو  ال 

.تسا هدش  دیهش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  هک  یسک  دننام  رگم  تسین  مسق  ادخ  هب  هن 

تفرعم لماک و  مهف  ياراد  هک  دندرگ  یم  رادروخرب  گرزب  تمعن  نیا  زا  يدارفا  اهنت  دوش و  یمن  یسک  ره  بیـصن  تلاح  نیا  اّما 
رتهب تروص  نیا  رد  هک  دنشابن ؛ رگن  یحطس  نیب و  رهاظ  نارگید ، دننام  دنشاب و  ناشیا  تبیغ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  هب  تبـسن  یقیمع 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هکنانچ  .دوب  دنهاوخ  ینامز  ره  لها  زا 

َنِم مُهاطعَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنَِال  .ٍنامَز  ِّلُک  ِلهَا  نِم  ُلَضفَا  ِهِروُهُِظل ، َنیرِظَتنُملا  ِِهتَمامِِاب َو  َنیِلئاقلا  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  َلهَا  َّنِا  ٍدـِلاخ ، ابَا  ای 
يَدَـی َنَیب  َنیدِـهاجُملا  َِهلِزنَِمب  ِنامَّزلا  َِکلذ  یف  مُهَلَعَج  ِهَدَـهاشُملا َو  َِهلِزنَِمب  مُهَدـنِع  ُهَبیَغلا  ِِهب  تَراص  اـم  ِهَفِرعَملا  ِماـهفَالا َو  ِلوُقُعلا َو 

.ًارهَج ًاّرِس َو  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِنید  یِلا  ُهاعُّدلا  ًاقدِص َو  اُنتَعیش  ًاّقَح َو  َنوُِصلخُملا  َِکئلُوا  .ِفیَّسلِاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر 
(2)

زا دنتـسه ، شروهظ  راظتنا  رد  دنراد و  شتماما  هب  داقتعا  هک  مالّـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) وا تبیغ  نامز  لها  انامه  دلاخوبا ، يا 
هب اهنآ  يارب  تبیغ  هک  هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یتفرعم  مهف  لقع و  نانچنآ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  اریز  .دـنرترب  اـهنامز  همه  مدرم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  هک  هداد  رارق  یناسک  ریظن  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  تسا و  هدـش  يروضح  ندـید  هلزنم 
.2 لجوّزع يادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  ام و  نیتسار  نایعیش  یقیقح و  ناصلخم  اهنآ  .دنا  هدرک  داهج  ریشمش  اب  ملس 

384 ص :

.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 52 ص 126 ح 18 ، - 1
ح 2. باب 31 ، نیدلا ، لامک  - 2
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.دنتسه راکشآ  ناهنپ و  روط  هب 

نآ روهظ  راظتنا  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ماما  تماما  هب  داـقتعا  دـنراد : یگژیو  ود  دنتـسه ، یناـمز  ره  لـها  زا  رتهب  هک  اـهنیا 
.دهد یم  رارق  دننک ، یم  توعد  ادخ  نید  هب  ناهن  راکـشآ و  رد  هک  یناسک  نیتسار و  نایعیـش  زا  ار  اهنآ  یگژیو  ود  نیا  .ترـضح 

تفرعم و يوس  هب  توعد  ینعی  ادـخ  نید  هب  توعد  و  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  تفرعم  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  نید  رهوگ 
ماما يوس  هب  ناهن  راکـشآ و  رد  نارگید  ندرک  توعد  نیمه  تبیغ ، نامز  رد  راظتنا  ياه  هناشن  زا  یکی  .بیاغ  ماما  نیا  اب  طاـبترا 

.دشاب یم  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع 

روهظ ندرمش  کیدزن 

مالّـسلا هیلع  ماما  روهظ  زا  یلاح  چـیه  رد  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  یبلق  رما  نیا  .تسا و  یبلق  رما  کی  یّلک  روط  هب  راـظتنا 
نآ هاگ  چیه  .تسا و  هتخود  شماما  روهظ  هب  مشچ  ماش  حبـص و  تبیغ ، نامز  رد  رظتنم  ناسنا  .درامـشن  دیعب  ار  نآ  دشابن و  دـیماان 

.تسا ناسنا  شخب  تاجن  راگدرورپ و  ياضر  دروم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ناـمز  رد  یبلق  لاـح  نیمه  نتـشاد  .دـناد  یمن  رود  ار 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

َو ِِهناکَِمب ، اوُمَلعَی  مَلَف  مُهنَع  َبِجُح  مَُهل َو  رَهظَی  مَلَف  ِهللا  َهَّجُح  اوُدَقَتفا  اَِذا  ُهنَع  ُنوُکَی  ام  یضرَا  َّلَجَوَّزَع َو  ِهللا  َیِلا  ُدبَعلا  ُنوُکَی  ام  ُبَرقَا 
.ًءاسَم (1) ًاحابَص َو  َجَرَفلا  اوُعَّقَوَتَیلَف  اهَدنِعَف  َِیب  .ُُهتانّ ِهللا َو ال  ُجَجُح  ُلُطبََت  ُهَّنَا ال  َنوُمَلعَی  َِکلذ  یف  مُه 

مگ ار  ادخ  تّجح  ناگدنب )  ) هک تسا  یتقو  رد  هدنب ، زا  وا  يدونـشخ  نیرتشیب  لجوّزع و  يادخ  هب  تبـسن  هدـنب  تلاح  نیرتکیدزن 
ياه هناشن  لیالد و  هک  دـنناد  یم  لاح  نیع  رد  دـننادن و  ار  وا  ياج  سپ  دـنامب  هدیـشوپ  نانآ  زا  دوشن و  راکـشآ  ناـشیارب  دـننک و 

.دنشاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  دیاب  یتقو  نینچ  رد  سپ  .دور  یمن  نیب  زا  یهلا 

.7 یعطق رواب  نیقی و  زا  تیاکح  تسا و  یبلق  تلاح  کی  روهظ  ندرمش  کیدزن 

385 ص :
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ناکما ماش  حبص و  ره  دنا ، هدرکن  صّخـشم  نآ  يارب  یتقو  نوچ  هک  دنک  یم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  هدعو  هب  تبـسن  ناسنا 
.دراد (1) دوجو  نآ  عوقو 

راگدرورپ رما  هب  ندوبن  یضار  تقیقح  رد  لاجعتسا  .تسا  راگزاسان  میلـست  اب  هک  تسا  لاجعتـسا »  » زا ریغ  روهظ  ندرمـش  کیدزن 
یضار نآ  هب  دنوادخ  اریز  ، دشاب یم  میلست  قداصم  زا  دوخ  روهظ  ندرمش  کیدزن  اّما  تسا ، مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  هب  تبسن 

 - دودحم ینامز  دنچ  ره  روهظ -  زا  سأی  ینعی  لاح ، نیا  ندوبن  رتالاب ، نیا  زا  .دنا  هدرک  ار  نآ  شرافس  مالّسلا  مهیلع  همئا  تسا و 
.دنوش یم  بوسحم  هریبک  ناهانگ  زا  دوخ  ینامز -  ههرب  کی  رد  ولو  نآ -  ندرمش  دیعب  و 

ترـضح تسیچ ؟ رـضاحم  دـسرپ : یم  يوار  .دـنوش  كاله  ریـضاحم  .ُریـضاحَملا :» ِتَکَلَه  : » دـنیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تاجن ناگدنرامش  کیدزن  (2) و  .َنُوبَّرَقُملا :» اََجن  َو  : » دنیامرف یم  هفاضا  سپس  .ناگدننک  باتش  .َنُولِجعَتـسُملَا :» : » دنهد یم  خساپ 

.دنبای یم 

باتـش نیا  .دـنزرو  یم  باتـش  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  دَوَد (3) و  یم  داـیز  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  راـضِحم و  عمج  ریـضاحَم 
.دنتـسه تاجن  لها  دنرامـش  یم  کیدزن  ار  روهظ  هک  یناسک  لباقم ، رد  .دـناشک  یم  يداقتعا  یب  فارحنا و  هب  ار  ناسنا  ندـیزرو 

: میناوخ یم  نینچ  دهع  ياعد  رد 

.ًابیرَق (4) ُهاَرن  ًادیَعب َو  ُهَنوَرَی  مُهَّنِا 

.میرامش یم  کیدزن  ار  نآ  ام  دنرادنپ و  یم  رود  ار  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  نافلاخم )  ) اهنآ

ادخ ياضر  زا  هزادنا  نامه  روهظ ، نامز  هرابرد  ییوگشیپ  .تسین  نآ  يارب  تقو  نییعت  يانعم  هب  روهظ  نامز  ندرمـش  کیدزن  هّتبلا 
.ردنا هتساوخ  یم  هک  یناسک  اب  ام  ناماما  .ترضح  روهظ  رد  ندرک  باتش  هک  تسا  رود  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ّتنس  و 

386 ص :

.تسا هدمآ  نارظتنم » كولس   » باتک رد  بلطم  نیا  ّلدتسم  حیضوت  - 1
ح 5. باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  - 2

طیسولا ص 181) مجعملا   ) .ودَعلا دیدّشلا  راضحِملا : - 3
.رئازلا حابصم  زا  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 102 ص 112 ، - 4
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.دنا هدناوخ  وگغورد  ار  اهنآ  هدرک و  دروخرب  تّدش  هب  دننک ، نییعت  روهظ  يارب  یتقو 

ُهُرِظَتنَن يذَّلا  ِرمَالا  اَذه  نَع  ینِربخَا  َكاِدف ؛ ُتلِعُج  : » تفگ دیسرپ و  روهظ  تقو  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  راب  کی 
نینچ ترـضح  دوش ؟ یم  عقاو  تقو  هچ  میتسه ، نآ  رظتنم  هک  جرف ) روهظ   ) رما نیا  زا  دـیهد  ربخ  نم  هب  مدرگ ؛ تیادـف  :»؟ َوُه یتَـم 

: دنداد خساپ 

ِلَسُملا (1) .َنوُمّ اََجن  .َنُولِجعَتسُملا َو  َکَلَه  .َنُوتاّقَولا َو  َبَذَک 

.دنبای یم  تاجن  میلست  لها  .دنوش و  یم  كاله  ناگدننک  باتش  .دنیوگ و  یم  غورد  تقو  ناگدننک  نییعت 

هدرک و رتکیدزن  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ار  اهنآ  دوخ  لایخ  هب  ات  دـنهد  یم  مدرم  هب  ار  روهظ  ندوب  کـیدزن  هدـعو  هک  اـهنآ  سپ 
ندش میلـست  رظتنم ، هفیظو  .دنناشک  یم  یهارمگ  هب  ار  نارگید  مه  دـنهارمگ و  دوخ  مه  دـننک ، مهارف  ار  ترـضح  نآ  روهظ  هنیمز 
یلاعت هللا  لّجع  بیاغ  ماـما  روهظ  زا  دـیابن  ماـش  حبـص و  چـیه  هکنیا  نیع  رد  .تسا  روهظ  تقو  دروم  رد  یهلا  تاریدـقت  هب  تبـسن 

هابتـشا و هب  روهظ ، ندوب  کیدزن  ياوه  هب  ار  نارگید  ای  دوخ  دـتفین و  یگدزباتـش  هب  هک  دـشاب  بقارم  دـیاب  اّما  دـشاب ، دـیماان  هجرف 
.درک هابتشا  روهظ  تقو  هرابرد  ییوگشیپ  اب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  ندرمش  کیدزن  دیابن  یّلک  روط  هب  نیاربانب  .دناشکن  فارحنا 

.تسادج رگیدکی  زا  ناشباسح  مومذم و  یمود  تسا و  حودمم  یلّوا 

ناـیب سپ  دور ، یم  روـهظ  راـظتنا  يا  هظحل  ره  رد  هکلب  بش ، زور و  ره  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  اـجنیا  رد  هک  یلاؤـس 
؟ دراد يا  هدیاف  هچ  دنوش ، یم  رکذ  روهظ  مئالع  ناونع  هب  هک  ییاه  هناشن 

نآ مئالع  هب  روهظ  صیخشت  یگتسباو  مدع 

.1: تسا نیا  هتکن  نآ  و  دوش ؛ نشور  یساسا  هتکن  کی  دیاب  شسرپ  نیا  هب  نشور  نداد  خساپ  يارب 

387 ص :

ح 11. باب 16 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
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روهظ تسا  نکمم  ینعی  .دنتسین  عوقولا  یعطق  مادک  چیه  هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  ثیداحا  رد  هک  ییاه  هناشن 
ینعی دنتـسه ؛ ریذپءادب  یگمه  مئالع  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  .دوش  عقاو  مئالع  نآ  زا  کی  چیه  روهظ  نودب  ترـضح ، نآ 

.تسین یفتنم  اهنآ  دروم  رد  فذح  ای  رییغت  لامتحا  ناشعوقو ، زا  لبق  ات 

، هدش نّیعم  رگا  ای  و  هتفرگن ) تروص  نآ  رد  ریدقت  هلحرم  احالطـصا   ) هدـشن نّیعم  شعوقو  يارب  یتقو  ای  اه ، هناشن  نیا  زا  کی  ره 
هک یتقو  ات  نآ ، عوقو  هب  مکح  تروص  رد  هتفرگن .) تروص  نآرد  اضق  هلحرم  ًاحالطـصا   ) تسا هدرکن  نآ  عوقو  هب  مکح  دنوادخ 
هک تسا  یمئالع  دروم  رد  ریخا  مسق  نیا  هک  دنادرگ  یفتنم  ار  نآ  عوقو  تسا  نکمم  دـنوادخ  مه  زاب  هدرکن ، ادـیپ  یجراخ  قّقحت 

.تسا (1) هدش  هدرمش  روهظ  یمتح  مئالع  زا  هک  ینایفس  جورخ  دننام  تسا ؛ هدش  اهنآ  ندوب  یمتح  هب  حیرصت 

ياضق یهلا ، ریدـقت  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، اـهنآ  ندوب  ریذـپان  ءادـب  ياـنعم  هب  مئـالع ، هنوگ  نیا  ندوب  موتحم 
رد ءادـب  لامتحا  هدـشن ، عقاو  یتقو  ات  مه  زاب  یلو  تسا ، نآ  ماـجنا  رب  یعطق  رارق  ینعی  .تسا  هتفرگ  ّقلعت  نآ  عوقو  هب  مه  دـنوادخ 

: دنا هدومرف  هدش و  اضق  ياضما »  » هب ریبعت  ام  ثیداحا  رد  هلحرم  نیا  هک  دراد  دوجو  نآ 

.َءاَدبالَف (2) ِءاضمِالِاب  ُءاضَقلا  َعَقَو  اذِاَف 

.درادن هار  نآ  رد  ءادب  رگید  دسرب ، اضما  هب  اضق  یتقو  سپ 

نکمم ًالثم  .دوش  یم  يراج  یهلا  تارّدـقم  عون  رد  اضما  زا  لبق  ءادـب  لامتحا  .تسا  نآ  نتفای  یجراخ  عوقو  ناـمه  اـضق  ياـضما 
، نّیعم تقو  رد  هک  دـشاب  هدرک  غالبا  مه  حور  ضبق  رومأم  هتـشرف  هب  هدرک و  ریدـقت  یـسک  يارب  ار  یـصّخشم  رمع  دـنوادخ  تسا 

.تسا مرتحم  روما  زا  تاحالطـصا  نیا  قبط  یـصخش  نینچ  گرم  سپ  .تسا  یهلا  ياضق  نامه  غالبا ، نیا  .دیامن  ضبق  ار  وا  ناج 
.6 راک ماجنا  اب  اسب  هچ  یلو 

388 ص :

ح 4. باب 18 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
ح 16. ءادبلا ، باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ج 1 ص 149 ، لوصا  - 2
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رب دنک و  ءادـب  نآ  رد  یلو  هدومرف ، وا  حور  ضبق  هب  مکح  هکنیا  اب  دـنوادخ  محر ) هلـص  ای  نداد  هقدـص  دـننام   ) وا هیحان  زا  يریخ 
.تسا هدوب  ءادب  لباق  هدیسرن ، اضما  هلحرم  هب  نوچ  یهلا  ياضق  نیا  .دیازفیب  وا  رمع 

مـشاهوبا .تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  ندوب  ریذـپءادب  هب  تاـیاور  رد  اـّما  هدـش ، هدـیمان  یمتح  هکنیا  اـب  مه ، ینایفـس  جورخ  دروم  رد 
نکمم ایآ  تایاور ، رد  ینایفـس  جورخ  ندوب  یمتح  هب  هّجوت  اب  هک  دـنک  یم  لاؤس  مالّـسلا  مهیلع  همئـالاداوج  ترـضح  زا  يرفعج 

یم سپ  هک : دنک  یم  هفاضا  مشاهوبا  دعب  .مَعَن » : » دنیامرف یم  ترـضح  موتحملا ،) یف  ودبَی ِهللا  له   ) دنک ءادب  نآ  رد  دنوادخ  تسا 
: دنیامرف یم  ترضح  دوش ! ءادب  مه  مئاق  مایق  لصا  رد  میسرت 

.َداعیملا (1) ُِفلُخی  ُهللا ال  .ِداعیملا َو  َنِم  َِمئاقلا  َّنِا 

.دنک یمن  هدعو  فلُخ  دنوادخ  .تساه و  هدعو  زا  مئاق  مایق )  ) انامه

ماما روهظ  تقو  هّتبلا  یلو  .مئالع  ریاس  هب  دـسرب  هچ  تسا  ءادـب  لباق  مه  نآ  یمتح  مئالع  یلو  دریذـپ  یمن  ءادـب  روهظ  لـصا  سپ 
.دراد (2) دوجو  عوقو  زا  لبق  ات  نآ  رد  ریخأت  ای  میدقت  لامتحا  تسا و  ریذپ  ءادب  مه  مالّسلا  هیلع 

هتفرگ رظن  رد  یعطقریغ  تروص  هب  رگا  .دـنوش  یّقلت  یعطق  دـیابن  هدـمآ ، ثیداـحا  رد  ترـضح  روـهظ  يارب  هک  ییاـه  هناـشن  سپ 
هیلع ماما  روهظ  هب  تبـسن  رتشیب  یگدامآ  يارب  ناـنمؤم  هب  رادـشه  ناونع  هب  مئـالع  نیا  زا  یـضعب  اـسب  هچ  .درادـن  یلاکـشا  دـنوش ،
روهظ لصا  صیخـشت  رد  تسا  مّلـسم  هچنآ  یلو  مینادن ، ار  اهنآ  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  يرگید  ياهتمکح  ای  دـشاب  هدـش  نایب  مالّـسلا 

یضعب رد  .دوب  دهاوخ  نایع  راکشآ و  رما  کی  ناشیا  جورخ  اریز  .تسین  اه  هناشن  نیا  ندید  هب  يزاین  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
هیلع رقاب  ماما  هکنانچ  .درادن  دوجو  تاسوسحم  رد  نآ  زا  رتنـشور  هک  هدش  هیبشت  دیـشروخ  ییانـشور  هب  ترـضح  نآ  مایق  تایاور 

: دنا هدومرف  مالّسلا 

.ت اَهَّنِا  الَا  .ِساّنلا  َنِم  تَسَیل  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َنِم  ٌهَیآ  اهَّنِا  الَا  .ٌءافِخ  ِِهب  َسَیل  مُکَرمَا  َّنِا 

389 ص :

ح 10. باب 18 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
.تسا هدمآ  نارظتنم » كولس   » باتک رد  رتلماک  هلّدا  نایب  اب  هارمه  ثحب  نیا  یلیصفت  حیضوت  - 2
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.ٌءافَخ (1) ِِهب  َسَیل  ِحبُّصلاَک  اهَّنِاَف  َحبُّصلا !؟ َنُوفِرعَتَا  .ٍرِجاف  ٍِّرب َو ال  یلَع  یفخَتال  ِسمَّشلا  َنِم  ُأَوضَا 

بناج زا  هن  لجوّزع  يادـخ  بناج  زا  تسا  يا  هناـشن  نآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  .درادـن  یناـهنپ  زیچ  چـیه  جرف ) روهظ   ) امـش رما 
حبص ایآ  .دنام  یمن  یفخم  يراکدب  راکوکین و  چیه  رب  هک  يروط  هب  تسا  رت  ینارون  دیشروخ  زا  نآ  هک  دیشاب  هتشاد  هّجوت  .مدرم 

.درادن یناهنپ  هنوگ  چیه  هک  تسا  حبص  نوچمه  امش ) رما   ) نآ دیسانش !؟ یم  ار 

نتـسناد هب  يرورـض  زاین  نآ  صیخـشت  يارب  دنام ، یمن  ناهنپ  یـسک  رب  تسا و  رتنـشور  دیـشروخ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  یتقو 
هک دوب  بقارم  دیاب  دـنز و  یمن  رظتنم  صخـش  راظتنا  هب  يررـض  مئالع ، نیا  نتـسنادن  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  .تسین  روهظ  مئالع 

نتفگ هک  اهنآ -  هب  ندش  مرگرس  اب  دهدن و  رارق  عاعـشلا  تحت  بیاغ  ماما  هب  تبـسن  ار  ام  فیاظو  روهظ ، مئالع  ثحب  هب  نتخادرپ 
.میوشن لفاغ  تسام ، هّجوتم  هک  یفیلاکت  زا  دراد -  تیباّذج  ًاعون  شندینش  و 

مالّسلا هیلع  ماما  ِندرک  يرای  رب  رظتنم  ِتّین 

نتفرگ و میمـصت  اب  رما  نیا  قّقحت  .دـنک  یم  هدامآ  ناشیا  روضح  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندرک  يرای  يارب  ار  دوخ  روهظ  رظتنم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  بوخ  راک  ّتین  شزرا  هرابرد  .دـشاب  یم  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  نتـشاد  يّدـج  ّتین 

: دنا هدومرف 

.ِِهِلَمَع (2) نِم  ٌریَخ  ِنِمؤُملا  ُهَِّین 

.تسا رتهب  شلمع  زا  شنامیا  اب  درف  ّتین 

ماقم رد  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  اسب  هچ  دوش و  یمن  ّقفوم  اهنآ  ماجنا  هب  هک  دـنک  یم  دـصق  ار  يداـیز  بوخ  ياـهراک  نمؤم 
هتسناد رتهب  نآ  دوخ  زا  بوخ  لمع  ّتین  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دیاش  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  صالخا  ددرگ و  ایر  هب  التبم  لمع 

ار 2. وا  ّتین  شاداپ  نمؤم ، رب  شناسحا  فطل و  رطاخ  هب  دنوادخ  تسا و  هدش 

390 ص :

ح 17. باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
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: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  اطع 

ٍقدِِصب ُهنِم  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َِملَع  اذِاَف  .ِریَخلا  ِهوُجُو  ِِّربلا َو  َنِم  اذَک  اذَـک َو  َلَعفَا  یّتَح  ینقُزرا  ِّبَر  ای  ُلوُقََیل : َریقَفلا  َنِمؤُملا  َدـبَعلا  َّنِا 
.ٌمیرَک (1) ٌعِساو  َهللا  َّنِا  .ُهَلِمَع  َول  َُهل  ُُبتکَی  ام  َلثِم  ِرجَالا  َنِم  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ٍهَِّین ،

لجوّزع يادـخ  نوچ  سپ  .مهد  ماجنا  ار  ریخ  راک  کین و  لمع  نالف  ات  هد  يزور  ارم  اراگدرورپ ، دـیوگ : یم  ناـمیا  اـب  ریقف  هدـنب 
انامه .دـنک  یم  تبث  داد ، یم  ماجنا  هک  یتروص  رد  راک  ناـمه  شاداـپ  نوچمه  یـشاداپ  وا  يارب  تسا ، تسار  شتّین  وا  هک  دـنادب 

.تسا راوگرزب  هدنهد و  تعسو  دنوادخ 

رب .دـشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ادـخ و  يارب  صلاخ  دـیاب  نمؤم  ّتین  .دراد  ّتیمها  هداعلا  قوف  نمؤم  يارب  ّتین  حیحـصت  انبم ، نیا  يور 
باوث هتسناد و  البرک  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ناگدننک  يرای  هلمج  زا  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ساسا  نیمه 

: دنا هدش  لئاق  دوخ  يارب  ار  زور  نآ  يادهش 

ُمُه اُنتَعیش  َِکلذَک  .َموَیلا َو  َِکلذ  ُتدِهَش  َول  َهَرصَّنلا  ِیتَّیَن  نِم  َّنَِال  .مُهنِم  َّلَقَا  یباَوث  َّدُعَا  ِفوُفُّطلا َو ال  ِءادَهُش  نِم  یسفَن  ُجِرُخا  یَّنِا ال 
.مِهِشُُرف (2) یلَع  اُوتام  نِا  ُءادَهُّشلا َو 

ار زور  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  ّتین  اریز  .مرامـش  یمن  اهنآ  زا  رتمک  ار  مشاداپ  مناد و  یمن  ـالبرک  يادهـش  زا  جراـخ  ار  دوخ  نم 
زا ناشیاهرتسب  رد  هک  دنچ  ره  دنتسه  ادهش  ام  نایعیش  نینچمه  .مدرک و  یم  يرای  ار ) مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ، ) مدرک یم  كرد 

.دنورب ایند 

دیوگب و تسار  ًاعقاو  رگا  دنک ، یم  يرامش  هظحل  هکلب  يرامـشزور و  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  راظتنا  رد  هک  یـسک  نیاربانب 
روهظ و نامز  كرد  باوث  وا  اریز  .دنک  یمن  ررض  روهظ  نامز  ندرکن  كرد  زا  دشاب ، ترـضح  نآ  هناصلاخ  ندرک  يرای  شدصق 

 . نامز نامه  رد  داهج ، نادیم  رد  روضح  نودب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  داهج 

391 ص :

ح 3. هّینلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 85 ، لوصا  - 1
.يریازج هللا  تمعن  دّیس  هّیداّجس  هفیحص  حرش  زا  لقن  هب  مراکملا ج 2 ص 228 ، لایکم  - 2
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.تسا هدرب  تبیغ ،

تـسا یبلق  مامتها  یحور و  یگدامآ  نیمه  هدوب ، وا  رایتخا  هب  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ندناسر  يرای  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرس 
سپ .دراد  یگتسب  دنوادخ  ساوخ  هب  تسین و  وا  تسد  هب  شندوبن  ای  ندوب  هک  دراد  یطیارش  هب  یگتـسب  رما ، نیا  یجراخ  قّقحت  و 

.تسا هدرکن  غیرد  وا  زا  ار  ندناسر  نیا  باوث  دوخ  مرک  فطل و  هب  هدومن ، مورحم  قیفوت  نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  لاح 

مولعلا رقاب  ترـضح  تماما  نامز  رد  هک  یطـساو  دـیمحلادبع  مان  هب  تسا  یـصخش  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نارظتنم  زا  یکی 
تیب لها  مئاق  روهظ  دروم  رد  ترـضح  نآ  اب  وگتفگ  دوخ و  راظتنا  تلاح  نایب  زا  سپ  يو  راب  کی  .تسا  هتـسیز  یم  مالّـسلا  هیلع 

ار مالّسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  زا  شیپ  رگا  مالّـسلا :»؟ هیلع  َِمئاقلا  َكِردَا  نَا  َلبَق  ُِّتم  نِاَف  : » درک ضرع  ناشیا  تمدخ  هب  مالّـسلا ، مهیلع 
: دندومرف ترضح  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  مریمب ، منک  كرد 

.ِهِفیَِسب (1) ُهَعَم  ِعراقُملاَک  ُُهترَصَن ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َِمئاق  ُتکَردَا  نِا  َلاق : اذَا  مُکنِم  َِلئاقلا  َّنِا 

، منک یم  يرای  ار  وا  منک ، كرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  رگا  دـیوگب : لد ) ناج و  هب   ) هک امـش  زا  سک  ره 
.دنزب ریشمش  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه 

مالّسلا و هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  هب  تبـسن  حیحـص  تفرعم  هجیتن  ناسنا ، رد  یتّین  داقتعا و  نینچ  قّقحت 
: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  ناشیا  قوقح  اب  ییانشآ 

ُهَّنِاَف .مَُکل  ُهللا  ُهلِّجَُعی  َمل  اِمب  اُولِجعَتسَت  .مُِکتَنِسلَا َو ال  يوه  یف  مُِکفُویُس  مُکیدیَِاب َو  اوُکِّرَُحت  .ِءالَبلا َو ال  یَلَع  اوُِربصا  .َضرَالا َو  اُومَزِلا 
َباَوث َبَجوَتـسا  ِهللا َو  یَلَع  ُهَرجَا  َعَفَر  ًادیهَـش َو  َتام  ِِهتَیب ، ِلهَا  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِّهِبَر َو  ِّقَح  ِهَفِرعَم  یلَع  َوُه  ِهِشاِرف َو  یلَع  مُکنِم  َتاـم  نَم 

.ًالجَا (2)0. ًهَّدُم َو  ٍءیَش  ِّلُِکل  َّنِا  .ِهِفیَِسب َو  ِِهتالِصا  َماقَم  ُهَِّینلا  ِتَماق  ِِهلَمَع َو  ِِحلاص  نِم  يَونام 
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رد تکرح  هب  ناتیاهنابز  ياهـشهاوخ  یپ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  اهتـسد و  .دـینک و  ربص  اهالب  رب  .دـینکن و  تکرح  نیمز  يور  زا 
یلاح رد  دریمب ، دوخ  رتسب  رد  امش  زا  سک  ره  هک  ارچ  .دیشابن  هدزباتـش  هدرکن ، لیجعت  ناتیارب  دنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  .دیرواین و 

رب وا  شاداـپ  دور و  یم  اـیند  زا  دیهـش  دـشاب ، هتـشاد  تفرعم  ناـشیا  تیب  لـها  وا و  ربماـیپ  ّقـح  شراـگدرورپ و  ّقـح  هب  تبـسن  هک 
.دریگ یم  ار  وا  ندیشک  ریشمش  ياج  ّتین  نآ  تفای و  دهاوخ  هتشاد  ار  شتّین  هک  ار  يا  هتـسیاش  لمع  شاداپ  قاقحتـسا  تسادخ و 

.تسه ینّیعم  دمآرس  تّدم و  يزیچ  ره  يارب  و 

هک تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  قوقح  تخانـش  ّتیمها  فیرـش ، ثیدح  نیا  رد  بلاج  هتکن 
هب دسانـش و  یم  رتهب  ار  اهنآ  قوقح  دـشاب ، رتشیب  شتفرعم  هزادـنا  ره  ناسنا  نوچ  .تساـهنآ  هب  تبـسن  تفرعم  زا  هتـساخرب  مه  نآ 

هیلع ماـما  تفرعم  ّتیمها  هراـبرد  باـتک  مود  شخب  رد  هچنآ  ّتیمها  هب  اـجنیا  .دوش  یم  رتهاـگآ  دراد ، اـهنآ  ربارب  رد  هک  یفیاـظو 
.میرب یم  یپ  رت  قیمع  رتشیب و  میدرک ، نایب  مالّسلا 

: دیوگ یم  نینچ  لد  رد  مه  نابز و  هب  مه  هک  تسا  یسک  تبیغ  نامز  رد  رظتنم  نیاربانب ،

.مَُکل (1) ٌهَّدَعُم  یتَرُصن 

.تسا هدش  هدامآ  تیب ) لها   ) امش يارب  نم  يرای 

ترایز زا  راوگرزب  نآ  دوخ  هدـعو  قباطم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  یلاح  نینچ  تبیغ ، ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ناوریپ  همه  رگا 
هب دوخ  عیقوت  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  .دـهد  یم  روضح  هب  ار  دوخ  ياـج  اـهنآ  يارب  تبیغ  دـننام و  یمن  مورحم  ناـشیا  يور 

: دنیامرف یم  دیفم  خیش  مورحم 

ُمَُهل تَلَّجَعََتل  اِنئاِقِلب َو  ُنُمیلا  ُمُهنَع  َرَّخَأَت  اَمل  .مِهیَلَع  ِدـهَعلِاب  ِءافَولا  ِیف  ِبُولُقلا  َنِم  ٍعاـِمتجا  یَلَع  ِِهتَعاـِطل -  ُهللا  ُمَهَقَّفَو  انَعایـشَا -  َّنَا  َول 
.اِنب (2)5. مُهنِم  اِهقدِص  ِهَفِرعَملا َو  ِّقَح  یلَع  اِنتَدَهاشُِمب  ُهَداعَّسلا 
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، دندرک یم  قافّتا  دنراد  هدـهعرب  ام ) زا   ) هک ینامیپ  هب  يافو  رب  ًابلق  دـیامرف -  اطع  شتعاط  قیفوت  ار  اهنآ  ادـخ  هک  ام -  ناوریپ  رگا 
يارب ام ، هب  تبـسن  اهنآ  بناج  زا  حیحـص  یعقاو و  تفرعم  اب  ام  هدهاشم  تداعـس  داتفا و  یمن  ریخأت  هب  ناشیا  يارب  ام  رادید  تکرب 

.دش یم  لصاح  رتعیرس  هچره  اهنآ 

تعیب دیدجت  اب  يرای  ِدصق  راهظا 

دهع و دوخ  يادخ  اب  دروآ و  نابز  هب  ار  دوخ  ّتین  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرای  دصق  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب 
رد مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تعیب  هلأسم  روظنم  نیمه  هب  .دـنکن  یهاتوک  دوشن و  لفاغ  شیوخ  ّتین  زا  هاـگ  چـیه  هک  ددـنب  ناـمیپ 
رد هک  تسا  نابز  هب  وا  يرای  مالّـسلا و  هیلع  ماما  زا  تعاطا  رب  یبلق  دـصق  ندرک  راهظا  عقاو  رد  تعیب  .دوش  یم  حرطم  تبیغ  ناـمز 

، دهع ياعد  رد  هنومن  ناونع  هب  .دوش  یم  هزات  ون و  ینعی  ددرگ ، یم  دـیدجت »  » تعیب عقاو  رد  دوش و  یم  رارکت  یفلتخم  ياهتبـسانم 
: تسا نینچ  دوش ، یم  ماجنا  زور  ره  حبص  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  دیدجت 

َّمُهّللا .ًادبَا  ُلوُزَا  اهنَع َو ال  ُلوُحَا  یُقنُع ال  یف  َُهل  ًهَعَیب  ًادقَع َو  ًادهَع َو  یماّیَا  نِم  ُتشِع  ام  اذه َو  یموَی  ِهَحیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَُـجا  ّینِا  َّمُهّللا 
یِلا َنیِقباّسلا  ُهنَع َو  َنیماحُملا  ِهِِرماوَِال َو  َنیِلثَتمُملا  ِهِِجئاوَح َو  ِءاضَق  یف  ِهَیِلا  َنیعِراسُملا  ُهنَع َو  َنّیباّذـلا  ِِهناوعَا َو  ِهِراـصنَا َو  نِم  ینلَعجا 

.ِهیدَی (1) َنَیب  َنیدَهشَتسُملا  ِِهتَداِرا َو 

یم دیدجت  شیارب  مراد ، هدهع  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و  میاهزور ، همه  رد  زور و  نیا  دادماب  رد  نم  ایادـخ ،
زا هدب و  رارق  ترـضح  نآ  ناگدننک  کمک  نارای و  زا  ارم  ادنوادخ ، .مرادـنرب  تسد  مدرگنرب و  نآ  زا  زگره  هک  يا  هنوگ  هب  منک 

شـسّدقم دوجو  زا  هدرک و  تعاـطا  شتاروتـسد  زا  دـنزرو و  یم  باتـش  شیاـهزاین  ماـجنا  رد  دـننک و  یم  عاـفد  وا  زا  هک  یناـسک 
.ر.دنیآ یم  لیان  تداهش  ضیف  هب  وا  يور  شیپ  رد  دنیوج و  یم  تقبس  شیاه  هتساوخ  نداد ) ماجنا   ) هب تبسن  دننک و  یم  تیامح 
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نوگرگد ار  وا  ًاتقیقح  دزاس ، یم  يراج  رظتنم  نابز  هب  ار  اهوزرآ  نیا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اه  هتـساوخ  نیا  همه  هک  ینامیپ  دـهع و 
هدامآ شدهع  هب  يافو  يارب  ار  دوخ  دوش و  یم  رتمکحم  شا  هدارا  مزع و  دنک ، یم  دـیدجت  ار  تعیب  نیا  هک  يزور  ره  دزاس و  یم 

.دنیب یم  لبق  زا  رت 

هدرکن روهظ  شیالوم  زونه  هک  یلاـح  رد  دـنیبب  کـیدزن  ار  شیوخ  گرم  یتقو  دـنک ، يرپس  لاـح  نیا  اـب  ار  دوخ  رمع  هک  یـسک 
رمع کی  زا  سپ  ارچ  هک  دـیرگ  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  رورُـس  ترـسح  رد  دزوس و  یم  دوجو  همه  اـب  تسا ،

! دنیب یم  هاتوک  شیالوم  ندرک  يرای  زا  ار و  دوخ  تسد  دسرب ، شیوزرآ  هب  هکنآ  نودب  ندیشک ، راظتنا 

راظتنا رمع  کی  تبقاع 

: میرگنب دارفا  هنوگ  نیا  اب  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  راتفر  زرط  نونکا 

، دوب هدز  هیکت  شیاصع  هب  هک  یلاح  رد  يا  هدیمخ  درمریپ  کی  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  دیوگ : یم  هدَعـسَم » »
ار تتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  سپس  .دنداد  ار  شباوج  ترضح  .درک  مالـس  هدش و  دراو 

مالّـسلا هیلع  ماما  .داتفا  هیرگ  هب  سپ  دیـسوب ، ار  ناـشیا  تسد  وا  .دـنداد  وا  هب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  .مسوبب  ار  نآ  اـت  هدـب  نم  هب 
یم ما ؛ هدـنام  رادافو )  ) امـش مئاق  ياپ  هب  هک  تسا  لاـس  دـص  موش ؛ تیادـف  تشاد : هضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  درمریپ ، يا  دومرف :

کیدزن مگرم  هدیدرگ و  تسـس  میاهناوختـسا  هتفر و  الاب  نم  ّنس  نونکا  یلو  درک ) دهاوخ  روهظ   ) لاس نیمه  هام و  نیمه  میوگ :
اب هک  منیب  یم  ار  امش  نانمشد  منیب و  یم  هراوآ  هدش و  هتشک  ار  امش  منیب و  یمن  امـش  دروم  رد  مراد  تسود  ار  هچنآ  اّما  تسا  هدش 

.دننک یم  زاورپ  اهلاب 

!؟ منکن هیرگ  روطچ 

: دندومرف هدش و  نایرگ  مالّسلا  هیلع  ماما  كرابم  نامشچ  هک  دوب  اجنیا 

هللا یلص  ٍدَّمَُحم  ِلَقَث  َعَم  ِهَمایّقلا  َموَی  َتئِج  ُهَِّینَملا ، َِکب  تَّلَح  نِا  .یلعَالا َو  ِمانَّسلا  ِیف  َتنُک  انَِمئاق ، يرَت  یّتَح  ُهللا  َكاقبَا  نِا  َخیَـش ، ای 
ِهللا َو َباتِک  اوُّلِـضَت : َنل  امِِهب  اوُکَّسَمَتَف  ِنیَلَقَّثلا  ُمُکیف  ِلَُخم  ٌفّ ّینَا  مّلـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاقَف  .ُُهلَقَث  ُنَحن  َو  ُملـس ؛ هلآ و  هیلع و 

.یتَیب َلهَا  یتَرتِع 

العا هبترم  رد  ینیبب ، ار  ام  مئاق  هکنآ  ات  درادب  هدنز  ار  وت  دنوادخ  رگا  درمریپ ، يا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  لَقَث  اب  تمایق  زور  ینکن ) كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  و   ) دسر ارف  وت  گرم  رگا  .دوب و  یهاوخ 
ود نآ  هب  سپ  مراذـگ ، یم  ياج  رب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف : هک  میتسه  وا  لقث  اـم  .دـش و  یهاوخ  روشحم  ملـس  و 

.دنتسه نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادخ و  باتک  دیوشن : هارمگ  زگره  ات  دینک  کّسمت 

.دش هدوسآ  مرطاخ  مرادن و  یکاب  رگید  ربخ  نیا  ندینش  زا  دعب  تفگ : درمریپ 

هک دندومرف  دندرک و  یفّرعم  وا  هب  ار  ناشیا  ترـضح  اذـل  .دوب  دـهاوخ  یـسک  هچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مئاق  هک  تسناد  یمن  وا 
نآ .دوب  دهاوخ  نم  نادنزرف  زا  مالّسلا و ...  هیلع  يداه  ترضح  بلُص  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـسپ  مالّـسلا  هیلع  مئاق 

: دندومرف هاگ 

انَتَعیـش نَا  ّاِلا  .ِتیَبلا  َلهَا  انُِمئاق  َجُرخَی  یّتَح  َموَیلا  َکـِلذ  ُهُرکِذ  یلاـعَت  ُهللا  َلَّوََطل  ٌدِـحاو ، ٌموَی  اـِّلا  اینُّدـلا  َنِم  َقبَی  َمل  َول  ِهللا  َو  ُخیَـش ، اـی 
.َِکلذ (1) یلَع  مُهنِعَا  َّمُهّللا  .َنیِصلخُملا  ُهادُه  یلَع  ُهللا  ُّتِبَُثی  َكانُه  .ِِهتَبیَغ  یف  ٍهریَح  ِهَنِتف َو  یف  َنوُعَقَی 

ات دزاس  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  ردـق  نآ  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  ادـخ  هب  مسق  درمریپ ، يا 
رد .دنوش  یم  التبم  ینادرگرـس  ناحتما و  هب  وا  تبیغ  نامز  رد  ام  نایعیـش  هک  شاب  هتـشاد  هّجوت  .دنک  روهظ  تیب  لها  ام  مئاق  هکنآ 

( صالخا اب  يرادـیاپ   ) رما نیا  رب  ار  ناشیا  ادـنوادخ ، .دراد  یم  مدـق  تباث  شیوخ  تیادـه  رب  ار  صالخا  لـها  دـنوادخ  ناـمز  نآ 
! امرف يرای 

نینچ هدوب  ارجام  دهاش  هک  هبیَتُع  نب  مَکَح  .داتفا  قافّتا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  نامز  رد  يرگید  درمریپ  يارب  ناتـساد  نیا  هباشم 
: تسا هدرک  لقن 

دوخ یتسدـبوچ  رب  هک  دـش  دراو  يدرمریپ  عقوم  نیمه  رد  .دوب  ّتیعمج  زا  رپ  هناـخ  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  تمدـخ  رد 
کیلع و  دنداد : ار  شباوج  ترـضح  .هتاکرب  هللا  همحر  هللا و  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ : داتـسیا و  قاتا  رد  رب  .دوب  هدز  هیکت 

هیلع رقاب  ترضح  هب  هاگ  نآ  .دنداد  ار  شباوج  مه  اهنآ  درک و  مالس  سلجم  راّضح  هب  درمریپ  سپس  .هتاکرب  هللا و  همحر  مالـسلا و 
: تفگ درک و  يور  مالّسلا 

.نَم ُّبُِحا  مُکُّبِحُِال َو  ّینَا  ِهللا  َوَف  .َكاِدف  ینَلَعَج  َکنِم  یِنندَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباَی  »
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َناک ٍرتَِول  ُهنِم  ُأَربَا  ُهُضِغبُا َو  ام  ِهللاَو  .ُهنِم َو  ُأَربَا  مُکَّوُدَـع َو  ُضِغبَُال  ّینِا  .اینُد َو  یف  ٍعَمَِطل  مُکُّبُِحی  نَم  ُّبُِحا  مُکُّبَُحا َو  ام  ِهللاَو  .مُکُّبُِحی َو 
:»؟ َكاِدف ُهللا  َِینَلَعَج  یل  وُجرَت  لَهَف  .مُکَرمَا  ُرِظَتنَا  مُکَمارَح َو  ُمِّرَُحا  مَُکلالَح َو  ُّلِحُِال  ّینِا  ِهللا  .ُهَنَیب َو  ینَیب َو 

مه ار  امـش  نارادتـسود  مراد و  تسود  ار  امـش  نم  دنگوس  ادـخ  هب  .موش  تیادـف  هد  ياج  دوخ  کیدزن  ارم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا 
زا مراد و  ینمشد  امش  ینمشد  اب  نم  .تسین و  ایند  عمط  رطاخ  هب  ناتنارادتسود  امش و  نتشاد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  .مراد  تسود 
نم مسق  ادخ  هب  .تسین  وا  نم و  نایم  یـصخش  هنیک  رطاخ  هب  وا  هب  تبـسن  نم  يرازیب  ینمـشد و  دنگوس  ادـخ  هب  .متـسه و  رازیب  وا 

دنادرگ تیادف  ارم  ادخ  متسه -  نینچ  هک  لاح  .متسه  امش  رما  روهظ )  ) رظتنم مناد و  یم  مارح  ار  امش  مارح  لالح و  ار  امش  لالح 
؟ دیراد نم  هب  تبسن  يدیما  - 

وا هب  سپـس  .دـندناشن  دوخ  راـنک  ار  وا  هکنآ  اـت  .اـیب » نم  يوس  هب  .اـیب  نم  يوس  هب  «: » .َّیِلا .َّیِلا  : » دـندومرف مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
نینچ وا  هب  مردپ  .دیسرپ  ناشیا  زا  ار  لاؤس  نیمه  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  مردپ  تمدخ  يدرم  درمریپ ، يا  دندومرف :

: دندومرف

ُدُربَی َُکبلَق َو  ُُجلثَی  ِنیَسُحلا َو  ِنب  ِِّیلَع  ِنیَـسُحلا َو  ِنَسَحلا َو  ٍِّیلَع َو  یلَع  مّلـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ُدِرَت  تُمَت ، نِا 
نِا .ِهِقلَح َو  یِلا  ِهِدَِـیب  يوهَا  َو  انُهاه -  َکُسفَن  تَغََلب  دَـق  َول  َنیِبتاکلا  ِمارِکلا  َعَم  ِناحیَّرلا  ِحوُّرلاـِب َو  ُلَبقَتـسَت  َکـُنیَع َو  ُّرَقَت  َكُداُؤف َو 

.یلعَالا ِمانَّسلا  ِیف  انَعَم  ُنوُکَت  َکَنیَع َو  ِِهب  ُهللا  ُّرُِقی  ام  يرَت  شِعَت ،

تلد يوش و  یم  دراو  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  يورب ، ایند  زا  رگا 
اجنیا هب  تناج  هک  نیمه  يوش ، یم  لابقتـسا  ناحیر  حور و  اب  نیبتاک  مارک  ناگتـشرف  اب  هارمه  ددرگ و  نشور  تا  هدـید  کـنخ و 
هبترم رد  ام  اب  دید و  یهاوخ  تا  ینـشور  مشچ  ثعاب  هچنآ  ینامب ، هدنز  رگا  .دـندرک و  هراشا  كرابم  قلح  هب  تسد  اب  و  دـسرب - 

.دوب یهاوخ  العا 

هللا تفگ : درمریپ  .دندومرف  رارکت  ار  ناشردپ  نخـس  ترـضح  دیدومرف !؟ هچ  رفعجابا  يا  تفگ : دینـش ، ار  نخـس  نیا  یتقو  درمریپ 
مالّـسلا مهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مورب ، ایند  زا  رگا  نم  ربکا !

لابقتسا ناحیر  حور و  اب  نیبتاک  مارک  اب  هارمه  ددرگ و  یم  کنخ  ملد  نشور و  ممشچ  موش و  یم  دراو 
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العا هبترم  رد  امش  اب  منیبب و  دوش  یم  ممشچ  ینشور  ثعاب  ار  هچنآ  منامب ، هدنز  رگا  و  دسرب -  اجنیا  هب  مناج  هک  نیمه  موش -  یم 
!؟ دوب مهاوخ 

دـنداتفا و هلان  هیرگ و  هب  یگمه  دـندید ، ار  وا  لاح  نوچ  تیعمج  .داتفا  نیمز  رب  هکنآ  ات  درک  نتـسرگ  هب  عورـش  ياه  ياـه  سپس 
ترـضح هب  درک و  دنلب  ار  شرـس  درمریپ  .دندرک  یم  كاپ  وا  ناگدـید  زا  شیوخ  تشگنا  اب  ار  اهکـشا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

ار دوخ  تسد  ترضح  .هدب  نم  هب  ار  تتسد  دنک ، تیادف  ارم  ار  ادخ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  درک : ضرع 
دز و الاب  دوخ  هنیـس  مکـش و  يور  زا  ار  سابل  سپـس  .داهن  شا  هنوگ  دوخ و  ناگدـید  رب  دیـسوب و  ار  ناشیا  تسد  وا  .دـنداد  وا  هب 

.داد رارق  دوخ  هنیس  مکش و  رب  ار  ترضح  تسد 

شرـس تشپ  هب  تفر ، یم  دوب و  هدرک  تشپ  درمریپ  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  درک ، یظفاحادخ  تساخرب و  نآ  زا  سپ 
: دندومرف هدرک  نارضاح  هب  ور  هاگ  نآ  .دنتسیرگن  یم 

.اذه یِلا  رُظنَیلَف  ِهَّنَجلا  ِلهَا  نِم  ٍلُجَر  یِلا  َرُظنَی  نَا  َّبَحَا  نَم 

.درگنب صخش  نیا  هب  دنیبب ، ار  تشهب  لها  زا  يدرم  دراد  تسود  سک  ره 

(1) دندوب .) هدرک  هیرگ  سب  زا   ) مدیدن سلجم  نآ  هیبش  ار  یمتام  سلجم  چیه  تفگ : هبَتُع  نب  مَکَح 

هدرک و يرپس  ناشنانمشد  ضغب  ناشیا و  ناتـسود  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  اب  ار  يرمع  هک  یـسک  تبقاع  تسا  نیا  يرآ ؛
.تسا هتخوس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  راظتنا  رد  هتشاد و  لوبق  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  مارح  لالح و 

هیلع قداص  ترـضح  شیاـمرف  هوجو  زا  یکی  میناوت  یم  دـش  ناـیب  هچنآ  هب  هّجوت  اـب  جرف ، راـظتنا  تلیـضف  هراـبرد  ثحب  ناـیاپ  رد 
؟ تسا عقوم  هچ  جرف  مدرگ ؛ تیادف  ُجَرَفلا :»؟ یَتَم  َكاِدف ؛ ُتلِعُج  : » درک ضرع  ناشیا  هب  هک  هاگ  نآ  میمهفب ، ریصبوبا  هب  ار  مالّسلا 

.0 !؟ اینُّدلا ُدیُری  نَّمِم  َتنَا  ٍریَصبابَا ، ای  دندومرف : خساپ  ترضح  و 
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!؟ دنهاوخ یم  ار  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  ایآ  ریصبوبا ، يا 

.ِهِراِظتنِاب (1) ُهنَع  َجُِّرف  دَقَف  َرمَالا  اَذه  َفَرَع  نَم 

.تسوا يارب  جرف  هلیسو  وا  ندیشک  راظتنا  دسانشب ، ار  تیالو ) تماما و   ) رما نیا  هک  یسک 

جرف نیا  زا  يرگید  هوجو  هّتبلا  نتـشگ !؟ نیـشنمه  تشهب ، رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ندش و  ریخ  هب  تبقاع  زا  رتالاب  یجرف  هچ 
.دشاب (2) یم  دوخ  ّلحم  هب  لوکوم  نآ  یلیصفت  ثحب  هک  تسا  رّوصتم  ایند  نیمه  رد  روهظ  نارظتنم  يارب  یهلا 

: دنکن بلس  ام  زا  ار  بیاغ  بوبحم  نآ  راظتنا  هاگ  چیه  هک  مینک  بلط  دنودخ  زا  مییایب  سپ 

.ُهَراِظتنا (3) ُهَرکِذ َو  انِسُنت  َو ال  ... 

.رَبَم ام  دای  زا  ار  وا  ندیشک  راظتنا  وا و  دای  ایادخ ... ) )

مالّـسلا هیلع  ماما  روهظ  نارظتنم  هک  هدیـسر  ام  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  لّوا  بیان  طّسوت  هک  ییاعد  زا  تسا  يا  هلمج  ترابع  نیا 
.3 .دننک یم  همزمز  هعمج  زور  رصع  زامن  زا  دعب  تبیغ  نامز  رد  ار  نآ 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لصف 7 :

هراشا

شیاشگ جرف و  یگدنز  رد  شیوزرآ  نیرتالاب  درب ، یم  رس  هب  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ّیلو  ترضح  روهظ  راظتنا  رد  هک  یـسک 
هفیظو نیاربانب  .دسر  یم  شنامز  ماما  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  ییاهیتحاران  اهیتخس و  وا  یتحاران  نیرتشیب  تسا و  رَظتنم  ماما  نآ 

رد دیآ ، رب  شتسد  زا  يراک  ره  روظنم ، نیا  يارب  .دیامن  شالت  ترضح  نآ  ياهتنحم  اه و  هّصغ  مغ و  عفر  يارب  هک  دناد  یم  دوخ 
.دنک یمن  یهاتوک  نآ  ماجنا 

بناج زا  ناشیا  روهظ  نذا  انامه  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  شیاشگ  نیرتمهم  نیرتهب و  هک  تسناد  دیاب  تقیقح ، نیا  هب  هّجوت  اب 
نیا قّقحت  يارب  هلیـسو  نیرتّرثؤـم  .تسا  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  همه  جرف  مه  ترـضح و  دوـخ  جرف  مه  هک  دـشاب  یم  لاـعتم  يادـخ 
نامز رد  ناشیا  تفرعم  ياـه  هناـشن  مزاول و  زا  رگید  یکی  رما  نیا  هک  دـشاب  یم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  فدـه ،

.دشاب یم  فازگ  نآ  نودب  ترضح  نآ  تیالو  تفرعم و  ياعّدا  هک  تسا  نانچ  اعد  ّتیمها  .تسا  تبیغ 

مالّسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رب  مالّسلا  مهیلع  همئا  ياعد 

یمارگ هّمع  نوتاخ  هیمکح  .تسا  هداد  دای  شنارادتسود  همه  هب  شیوخ  ّدلوت  ماگنه  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  ار  هنَـسَح  ّتنـس  نیا 
ندمآ ایند  هب  زا  سپ  ار  ترضح  ناشیا ،
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یم نینچ  هدرک ، دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هباّبـس  ناتـشگنا  تسا و  هداتفا  هدجـس  هب  شیوخ  تروص  اـب  هک  دـنک  یم  هدـهاشم 
زج هک  مهد  یم  تداهـش  َنینِمؤُملاُریمَا :». ...  یبَا  َّنَا  ِهللا َو  ُلوُسَر  يّدَج  َّنَا  َُهل َو  َکیرَـش  ُهَدـحَو ال  ُهللا  اَِّلا  َهِلا  نَا ال  ُدَهـشَا  : » دـنیامرف

نانمؤمریما مردپ  تسادخ و  لوسر  نم  ّدـج  هک  مهد ) یم  تداهـش   ) .درادـن و کیرـش  تسا و  دـحاو  وا  تسین ، يدوبعم  دـنوادخ 
: دندرک بلط  نینچ  دنوادخ  زا  هاگ  نآ  .دندیسر  ناشدوخ  هب  ات  دندرب  مان  ار  ناماما  هّیقب  سپس  ...تسا ». 

.ًاطِسق (1) ًالدَع َو  یب  َضرَالا  ِاَلمَا  .یتَاطَو َو  ّتِبَث  .يرمَا َو  یل  مِمتَا  .يدعَو َو  یل  زِجنَا  َّمُهّللا 

نم هلیسو  هب  ار  نیمز  .نادرگ و  راوتـسا  ارم  ياهماگ  .ناسر و  مامتا  هب  ارم  رما  .زاس و  یلمع  يا ، هداد  نم  هب  هک  يا  هدعو  ادنوادخ ،
.نک داد  لدع و  زا  رپ 

رارصا نآ  رب  دندرک و  یم  لمع  نآ  هب  مه  ام  هتشذگ  ناماما  هک  هدوب  یتّنـس  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
هـضیرف يادا  زا  سپ  ناضمر ، كرابم  هاـم  مکی  تسیب و  زور  حبـص  رد  هک  مینیب  یم  ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هلمج  زا  .دنتـشاد 

: دنتشاد هضرع  نینچ  اتکی  دزیا  هاگرد  هب  دنلب  ًاتبسن  ياعد  کی  ياهتنا  رد  هتفر ، هدجس  هب  حبص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِلَُصت  َیّ نَا  ِِهب ، َُکتلاََسل  ُُهتِملَع  َول  ام  َِکلالَج  ِمیظَع  نِم  َُکلَاسَا  َمل  ام  َُکتلَاَس َو  ام  ِعیمَِجب  ََکُلَاسَا  ... 
ای َِکلذ  لِّجَع  .مُهُِکلُهت  َنیِملاّظلا َو  ُدیُبت  ِِهب  َکِقلَخ َو  نِم  َِکئایِفـصَا  َِکئایلوَا َو  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب  نِم  ِجَرَِفل  َنَذأَت  نَا  ِِهتَیب َو  ِلهَا  مّلـس َو  و 

.َنیَملاعلا َّبَر 

یم ار  اهنآ  رگا  هک  وت  تمظع  لالج و  زا  متـساوخن  هچنآ  مدرک و  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  همه  ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ) ... )
هزاجا یتسرفب و  دورد  وا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رب  هک  مدرک ، یم  تساوخرد  وت  زا  مه  اهنآ  ّقح  هب  متـسناد 
كاله دوبان و  ار  ناراکمتس  وا  هلیسو  هب  تسوا و  جرف  هب  تناگدیرفآ  زا  وت  ناگدیزگرب  ایلوا و  همه  جرف  هک  ار  یسک  جرف  ییامرف 

.ن.امرفب لیجعت  رما  نیا  رد  نایناهج ، راگدرورپ  يا  .ینک  یم 

402 ص :
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: مدرک ضرع  دنتشادرب ، هدجس  زا  رس  ترضح  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : یم  يوار 

؟ دیتسین سک  نآ  امـش  ایآ  .تسوا  ناتـسود  ادخ و  ناگدیزگرب  جرف  وا  جرف  هک  دـیدومرف  اعد  یـسک  جرف  رب  مدینـش  موش ؛ تیادـف 
سپس .تسا » ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  وا  ریخ ، «: » .ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  كاذ  .ال  : » دندومرف

: دندومرف شرافس  نینچ  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  مئالع  زا  یخرب  هب  هراشا  زا  دعب 

.َنیَملاعلا (1) ُّبَر  ُهللا  َِکلذ  .ٍنأَش  نَع  ٌنأَش  ُُهلُغشَی  .ٍنأَش ال  یف  ٍموَی  َّلُک  َهللا  َّنِاَف  .َكَراهَن  َکَلَیل َو  َِکبِحاص  َرمَا  عَّقَوَت 

یمن زاب  رگید  راک  زا  يراـک  چـیه  ار  وا  .تسا  يراـک  رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  اریز  .شاـب  تیـالوم  روهظ  هار  هب  مشچ  زور  بش و 
.نایناهج راگدرورپ  دنوادخ ، تسا  نیا  .دراد 

يادـخ تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  .تسا  ریذـپءادب  روـما  زا  ترـضح  روـهظ  رما  هکنیا  هب  تسا  يا  هراـشا  ریخا  تراـبع 
تقو رد  لماک  روط  هب  دـناوت  یم  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  نیاربانب  هدوبن و  رّدـقم  ًـالبق  هک  دـیامرف  یمکح  نآ  دروم  رد  لاـعتم 

.دشاب ّرثؤم  روهظ ،

جرف لیجعت  يارب  اعد  هک  دزومآ  یم  ام  هب  تفرگ و  رارق  يوار  لاؤس  دروم  هک  تسا  یترابع  نامه  ثیدـح ، رد  هّجوت  بلاـج  هتکن 
هیلع و هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  تاقولخم  فرـشا  زا  تسا ، یهلا  ناگدـیزگرب  همه  جرف  يارب  اعد  تقیقح  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 

مالّـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  تقو  ندیـسر  هار  هب  مشچ  یگمه  هک  یهلا  ناگتـشرف  ناربمایپ و  يایـصوا  ات  هتفرگ  ملـس  هلآ و 
: میهاوخ یم  نینچ  لاعتم  يادخ  زا  دهع  ياعد  رد  .دنتسه 

.ِِهتَوعَد (2) یلَع  ُهَِعبَت  نَم  ِِهتَیؤُِرب َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُس  َّمُهّللا َو 

.امرفب داش  رصع  ماما  نید  اب  ار  وا  توعد  ناوریپ  همه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تربمایپ  ادنوادخ ،

.رّدم ار  دوخ  شیاشگ  یتحار و  اهنت  دیابن  جرف  لیجعت  يارب  دوخ  ياعد  رد  ام  سپ 

403 ص :
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، وا جرف  اب  هّتبلا  هک  دشاب  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  جرف  نتـساوخ  دیاب  ام  دصق  هکلب  مینک ، اعد  دوخ  يارب  عقاو  رد  میـشاب و  هتـشاد  رظن 
.دش دهاوخ  لصاح  شیاشگ  زین  نانمؤم  همه  يارب 

تکاله زا  تاجن  هلیسو  جرف  لیجعت  رب  اعد 

، دشاب ناشیا  تماما  هب  داقتعا  يور  زا  رگا  هک  تسا  نیا  هدننک  اعد  يارب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  هدـیاف  نیرتمهم 
: دنیامرف یم  قاحسا  نب  دمحا  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .دنک  یم  ظفح  تبیغ  نامز  رد  شنید  یهابت  زا  ار  وا 

ُهللا ُهَتَّبَث  نَم  ّاِلا  ِهَکَلَهلا  َنِم  اهیف  وُجنَی  ًهَبیَغ ال  َّنَبیغََیل  ِهللا  .ِنیَنرَقلا َو  يِذ  ُلَثَم  ُُهلَثَم  ِرضِخلا َو  ُلثِم  ِهَّمُالا  ِهِذه  یف  ُُهلَثَم  َقاحِسا ، َنب  َدَمحَا  ای 
.ِهِجَرَف ِلیجعَِتب  ِءاعُّدِلل  اهیف  ُهَقَّفَو  ِِهتَمامِِاب َو  ِلوَقلا  یَلَع  َّلَجَوَّزَع 

یهابت زا  يدَحَا  هک  تشاد  دـهاوخ  یتبیغ  مسق  ادـخ  هب  .تسا  نینرقلاوذ  رـضخ و  لثم  تّما ، نیا  رد  وا  لَثَم  قاحـسا ، نب  دـمحا  يا 
درادب و مدق  تباث  ترضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  لجوّزع  يادخ  هک  یـسک  نآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  نامز  نآ  رد  شنید ) )

.دیامرف ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  ّقفوم  ار  وا  تبیغ  نامز  رد 

ُهَّنُّسلا اَمَف  : » دـنک یم  لاؤس  دـسر ، یم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخ  ًادّدـجم  قاحـسا  نب  دـمحا  یتقو  زور ، نآ  يادرف 
ماما تسا ؟ يراج  ترـضح  نآ  رد  نینرقلاوذ  رـضخ و  ترـضح  زا  هک  یتّنـس  نآ  تسیچ  ِنیَنرَقلا :»؟ يِذ  ِرـضِخلا َو  َنِم  ِهیف  ُهَیِراجلا 

.تبیغ نامز  ندش  ینالوط  دمحا ، يا  .ُدَمحَا :» ای  ِهَبیَغلا  ُلوُط  : » دنهد یم  خساپ  مالّسلا  هیلع 

یلص ادخ  لوسر  رـسپ  يا  ُلوُطََتل :»؟ ُهَتَبیَغ  نِا  مّلـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َنباَی  : » دنک یم  لاؤس  قاحـسا  نب  دمحا  دعب 
: دنهد یم  خساپ  ترضح  و  دوش ؟ یم  ینالوط  ناشیا  تبیغ  ایآ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

ُهَدَّیَا َنامیالا َو  ِِهبلَق  یف  َبَتَک  اِنتَیالِِول َو  ُهَدهَع  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َذَخَا  نَم  ّاِلا  یقبَی  ِِهب َو ال  َنیِلئاقلا  ُرَثکَا  ِرمَالا  اَذه  نَع  َعِجرَی  یّتَح  ّیبَر  يا َو 
.ُهنِم (1)1. ٍحوُِرب 
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دوخ هدیقع  زا  دنراد  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  هک  یناسک  زا  رتشیب  هک  اجنآ  ات  دوش ) یم  ینالوط  وا  تبیغ   ) مراگدرورپ هب  مسق  هلب 
تباث ار  نامیا  شبلق  رد  هتفرگ و  نامیپ  ام  تیالو  هب  تبسن  وا  زا  لجوّزع  يادخ  هک  یـسک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  دندرگ و  یمرب 

.دشاب هدومرف  دییأت  دوخ  بناج  زا  یکمک  اب  ار  وا  هدرک و 

هب داقتعا  رانک  رد  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ّتیمها  ثیدح ، نیا  رد  هک  دوش  یم  هظحالم 
.دنا هدش  هتسناد  تبیغ  نامز  رد  ناسنا  نید  ظفح  نماض  مه  اب  ود  نیا  هتفرگ و  رارق  نامیا -  روحم  لصا و  ینعی  ناشیا -  تماما 

ناشن نیا  .تسا  یهلا  قیفوت  نوهرم  مالّـسلا -  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  تماـما و  هب  داـقتعا  نکر -  ود  ره  هکنیا  رگید  هتکن 
رصع ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  هب  ّقفوم  ار  وا  دنک ، ظفح  ینیدیب  رطخ  زا  تبیغ  نامز  رد  ار  یـسک  دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک  دهد  یم 
.دنتفا یم  رود  میقتـسم  طارـص  زا  دنزغل و  یم  دـنریگن ، رارق  یهلا  تیانع  فطل و  نیا  لومـشم  هک  یناسک  دـنک و  یم  مالّـسلا  هیلع 

لاح هب  ار  ناـسنا  ادـخ  رگا  اریز  .دومن  داـمتعا  دوخرب  دـیابن  هاـگ  چـیه  درک و  قیفوت  تیادـه و  بلط  دـنوادخ  زا  هشیمه  دـیاب  سپ 
ثیدح ياهتنا  رد  هکنانچ  .دهد  یم  تسد  زا  مه  ار  تیالو -  تماما و  هب  داقتعا  ینعی  تاجن -  هلیسو  اهنت  نیمه  دنک ، اهر  شدوخ 

.دندرگ یم  رب  دوخ  داقتعا  زا  تماما  هب  نادقتعم  رتشیب  هک  هدش  هراشا 

تبیغ نامز  رد  تماما  زا  دادترا 

هک تسین  مزال  .دتفیب  قافّتا  دوش ، هّجوتم  صخـش  دوخ  هکنآ  نودـب  یّتح  هداس و  یلیخ  تسا  نکمم  تماما ، هب  داقتعا  زا  نتـشگرب 
اّما دنک  ظفح  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  تماما و  مان  اسب  هچ  دیوگب ؛ دب  اهنآ  هب  دوش و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  رکنم  ًاحیرـص  صخش 

همئا دوخ  نانخس  یحو و  عبنم  زا  هتفرگرب  هک  يریسفت  دوش ؛ دقتعم  مان  نامه  تحت  ار  تیالو  تماما و  زا  فرحنم  طلغ و  يریـسفت 
مـسا كـالم ، .دـمهفب  شدوخ  هکنآ  نودـب  ددرگ  یم  تیـالو  تقیقح  تماـما و  حور  رکنُم  تروص  نیا  رد  .تسین  مالّـسلا  مهیلع 

.دنک ظفح  ینیدیب  زا  ار  ناسنا  ات  دشاب  ّتنـس  باتک و  قباطم  نآ  يانعم  اوتحم و  دـیاب  تسین ، مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما و  زا  ندرب 
تماما باب  رد  تسردان  داقتعا  نیمه  زا  اه  ینیدیب  زا  يرایسب 
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.دوب بقارم  رایسب  دیاب  تسا و  فیرظ  یلیخ  هلأسم  اذل  .دوش  یم  یشان 

دیاب هراومه  ناـسنا  .تسا  زومرم  رطخ  نیمه  زا  يریگـشیپ  رطاـخ  هب  میتشاد ، نآ  تّحـص  ینعی  تفرعم ، لّوا  طرـش  رب  هک  يدـیکأت 
همئا زا  لوقنم  ثیداحا  هارمه  هب  نآرق  تایآ  هب  زج  ینید  فراعم  رد  دـیامن و  حیحـصت  ّتنـس  باتک و  راـیعم  اـب  ار  دوخ  تاداـقتعا 

هاگآدوخان هک  دـنک  هدولآ  نانچ  ار  یمدآ  نهذ  یفارحنا ، هدـیقع  لطاب و  نخـس  کی  اسب  هچ  .دزرون  داـمتعا  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا 
عقاو رد  یلو  دنک ، یم  دانتـسا  ثیداحا  هب  دـنچ  ره  هجیتن  رد  دـنک و  ریـسفت  تسردان ، رکف  نامه  ریثأت  تحت  مه  ار  تایاور  نآرق و 

هب ییاور  باعل  گنر و  هدروآ و  رگید  ياج  زا  ار  نآ  لصا  هکلب  دشاب ، هتفرگن  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  ار  نآ  ُِّبل  دوخ و  هدیقع  حور 
هب تسا  نکمم  تماما  هب  هدـیقع  زا  نتـشگرب  عون  کـی  و  تسین ، دـشاب  هتـشاد  دـیاب  هک  یحیحـص  تفرعم  نآ  نیا ، .تسا  هداد  نآ 

.دشاب لکش  نیمه 

مهیلع تیب  لها  هناخ  رد  هب  زج  دیاب  مه  وا  دنکن و  اهر  شدوخ  لاح  هب  ار  ناسنا  ادخ  هک  تسا  نیا  لماع  نیرتّرثؤم  تروص  نیا  رد 
جرف لیجعت  يارب  اعد  هب  نآ  ندرک  همیمـض  اب  دـنامب و  تباث  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  رب  هکنآ  ات  دـنکن  داـمتعا  هعجارم و  مالّـسلا 

ّتیمها اب  يّدـج و  دـیاب  ار  جرف » لیجعت  رب  اعد   » رما .دـنامب  نوصم  ظوفحم و  تبیغ ، نامز  رد  تکاله  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
: دیزرو رایسب  تردابم  راک  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  شرافس  هب  هّجوت  اب  تسناد و 

(1  ) .مُکُجَرَف َِکلذ  َّنِاَف  .ِجَرَفلا  ِلیجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثکَا 

.تسامش جرف  نیمه ، هک  اریز  .دینک  اعد  دایز  جرف ، لیجعت  يارب 

، دندرگ یمرب  نید  زا  تماما  هب  نادقتعم  رثکا  هک  تسا  ینامز  رد  نید  تمالـس  يریخ و  هب  تبقاع  زیچ  ره  زا  شیب  هدـننک  اعد  جرف 
یم لصاح  وا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  تکرب  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يّداـم  يونعم و  ياهـشیاشگ  سپـس  و 

.دنک
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ترصن  لصف 8 :

دنوادخ ندرک  يرای 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

(1) مُکَمادقَا .» تِّبَُثی  مُکرُصنَی َو  َهللا  اُورُصنَت  نِا  »

.دراد یم  مدق  تباث  هدرک و  يرای  ار  امش  وا  دینک ، يرای  ار  دنوادخ  رگا 

(2) ُهُرُصنَی .» نَم  َهللا  َّنَرُصنََیل  «َو 

.دنک یم  يرای  ار  دوخ  هدننک  يرای  ًاعطق  دنوادخ  و 

لـصف رخآ  رد  هک  یثیدح  زا  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ هنوگچ  دنوادخ  هب  ندناسر  يرای  ضرف  تسا ؟ هنوگچ  دـنوادخ  ندرک  يرای 
اب گـنج  دـنوادخ ، بضغ  اـضر و  ياـنعم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ثیدـح  نآ  رد  .دوش  یم  نشور  میدروآ ، مود  شخب  زا  موس 

اهنیا همه  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  .دنداد  حیـضوت  ار  اهنیا  لاثما  وا و  زا  تعیب  دنوادخ و  ندروآ  فّسأت  هب  وا ، زا  تعاطا  دنوادخ و 
زا تعاطا  هب  ادخ  زا  تعاطا  .تسا  هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  همه  دنوادخ  هاگ  نآ  ددرگ ، یم  رب  وا  ناگدـیزگرب  ادـخ و  يایلوا  هب 

هب 0. ادخ  اب  ندیگنج  وا ، ّیلو  اب  تعیب  يانعم  هب  ادخ  اب  تعیب  تسادخ ، ّیلو 

407 ص :

.7 (/ 47  ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  - 1
.40 (/ 22  ) جح - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_407_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_407_2
http://www.ghaemiyeh.com


یگمه دنوش ، یمن  لاعتم  يادخ  هب  بوسنم  تسا و  تاقولخم  نآ  زا  هک  یتافص  یّلک  روط  هب  و  ادخ و . ...  ّیلو  اب  ندیگنج  يانعم 
.دنناسر یم  ار  ییانعم  نینچ 

هک یـسک  تقیقح  رد  .تسوا  يایلوا  ندرک  يرای  ادخ ، هب  ندـناسر  يرای  زا  روظنم  هک  تفگ  ناوت  یم  یّلک ، رایعم  نیا  هب  هّجوت  اب 
ناماما هک  دوش  یم  یناسک  لاح  لماش  یهلا  ترـصن  هدـعو  سپ  .تسا  هدرک  يرای  ار  دـنوادخ  دـنک ، يراـی  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

.دشاب یم  نآ  راثآ  نیرتمهم  زا  تفرعم و  لها  فیاظو  زا  رگید  یکی  نیا  .دننک  يرای  ار  دوخ 

نیمه هب  .دشاب  یم  توافتم  تسا ، رّـسیم  ماما  روضح  نامز  رد  هچنآ  اب  ندناسر ، يرای  لکـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  هّتبلا 
نامز رد  هک  یسک  ثیداحا ، قبط  رب  هک  دش  نشور  میدرک و  حرطم  ار  مالّـسلا » هیلع  ماما  ندرک  يرای  دصق   » راظتنا ثحب  رد  تهج 

هب ار  راک  نیا  شاداپ  باوث و  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  روهظ  نامز  رد  نشیا  ندرک  يرای  رب  يّدج  میمـصت  دصق و  شنامز ، ماما  تبیغ 
.دیامرف یم  تیانع  وا 

هچ ره  زین  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  ماما  ترصن  ناونع  هب  دیاب  روهظ  رظتنم  تسا ، مزال  مهم و  رایسب  هک  ترصن  ّتین  دصق و  زا  ریغ  اّما 
.دهد ماجنا  دیآ  یم  رب  شتسد  زا 

بیاغ ماما  ندرک  يرای 

هراشا

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  ریذپ  ناکما  زین  ناشیا  تبیغ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ترصن 

نَم .َِمئاقلا َو  ُهََدلَو  َرَـصَن  ینَرَـصَن َو  دَقَف  ُهَرَـصَن  نَمَف  .ًاناشطَع  ًادیحَو  ًابیرَغ  َءالَبرَک  ِّفَِطب  ُلَتُقی  َنیَـسُحلا  َيَِدلَو  َّنَا  يّدَج  ینَرَبخَا  دَـقَف 
.ِهَمایِقلا (1) َموَی  اِنبزِح  یف  ُهَّنِاَف  ِِهناِسِلب ، انَرَصَن 

، دنک يرای  ار  وا  هک  ره  سپ  .دوش  یم  هتشک  هنـشت  بل  اب  اهنت و  بیرغ و  البرک ، نابایب  رد  نیـسح  مدنزرف  هک : داد  ربخ  نم  هب  مّدج 
.دوب دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  دنک ، يرای  شنابز  هب  ار  ام  سک  ره  .تسا و  هدرک  يرای  ار  مئاق  شدنزرف  ارم و 

.ندندومرف نایب  دوخ  باحصا  يارب  اروشاع  بش  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ار  نخس  نیا 

408 ص :

.نیطبسلا یلاعم  زا  مراکملا ج 1 ص 507 ، لایکم  - 1
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تبیغ نامز  رد  رما  نیا  .دـنک  يرای  ار  دوخ  ياوشیپ  ماما و  دـیاب  دـناوت ، یم  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و 
: دندومرف ناشیا  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  .دنک  یم  ادیپ  یّصاخ  تلیضف  مالّسلا  هیلع  ماما 

ِِهلوُسَر ِهللا َو  ِنَع  َّدَر  ِبیَغلا َو  ِرهَِظب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َُهلوُسَر  َهللا َو  َرَـصَن  نَم  ِهَمایِقلا  َموَی  ًهَجَرَد  ِءادَهُّشلا  َلَضفَا  َّنَا  َتِملَع  امَا 
.مّلس (1) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نیرت تلیـضف  اب  زا  دـیامن ، عافد  وا  لوسر  ادـخ و  زا  دـنک و  يرای  ناشیا )  ) باـیغ رد  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک  یناد  یمن  اـیآ 
.دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  ادهش 

هیلع ماما  بایغ  رد  تسین و  ناشیا  روضح  مالّسلا ، هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  زا  عافد  يرای و  طرـش  سپ 
.درک يرای  ار  ناشیا  ناوت  یم  مه  مالّسلا 

نابز اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ندرک  يرای 

یسک یّلک  روط  هب  .تسا  نابز  اب  يرای  دراوم  نآ  زا  یکی  .تسا (2)  ریذپ  ناکما  یفلتخم  ياهلکش  هب  تبیغ ، نامز  رد  ندرک  يرای 
رکذ ای  رعش  ندورس  ای  هیثرم  نتفگ  اب  هچ  دزادنیب ، ناشیا  دای  هب  ار  مدرم  دنک و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هّجوتم  ار  اهلد  شنابز  اب  هک 

يرای قیداصم  زا  اهنیا  همه  تسا ، رّـسیم  ناشیا  ثیداحا  حرـش  لقن و  قیرط  زا  هک  اهنآ  فراعم  مولع و  نایب  اب  هچ  ناـشیا و  لـیاضف 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  مه  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نابز  اب  ندرک 

هیلع اضر  ترـضح  تمدـخ  اروشاع  ماّیا  رد  راب  کی  .دوب  ناشیا  ناناوخ  هیثرم  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناحاّدـم  زا  یعازُخ  ِلبعِد 
: دندومرف داتفا  وا  هب  ترضح  نامشچ  یتقو  .دیسر  مالّسلا 

! ِِهناِسل ِهِدَِیب َو  انِرِصاِنب  ًابَحرَم  ُِلبعِد ! ای  َِکب  ًابَحرَم 

! دمآ شوخ  شنابز  تسد و  اب  ام  هدننک  يرای  لبعد ! يا  يدمآ  شوخ 

.ت.دندناشن دوخ  يولهپ  ار  وا  هدرک ، زاب  اج  لبعد  يارب  دوخ  رانک  رد  ترضح  دعب 

409 ص :

.یّشک زا  راونالاراحب ج 25 ص 313 ح 77 ، - 1
لیـصفت هب  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک مراهچ  شخب  رد  یلمع -  ینابز و  یبلق ، مالّـسا -  هیلع  رـصع  ماما  هب  ندـناسر  يرای  ماسقا  - 2

.تسا هدش  نایب 
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: دندومرف وا  هب  دناوخب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناشبیرغ  ّدج  تبیصم  رد  يرعش  ات  دنتساوخ  وا  زا  سپس 

.َتعَطَتسااَم (1) انِرصَن  نَع  رُصقَتالَف  .ًاّیَح  َتمُد  ام  انُحِدام  انُرِصان َو  َتنَاَف  .مالّسلا  هیلع  َنیَسُحلا  ِثِرا  ُِلبعِد ، ای 

یم ات  ام  ندرک  يرای  رد  سپ  .یتسه  ام  حاّدـم  هدـننک و  يرای  رمع  نایاپ  اـت  وت  .ناوخب  هیثرم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  لـبعد ، يا 
.نکم یهاتوک  یناوت 

.دننک يرای  ار  دوخ  ماما  دنناوت  یم  هک  یقیرط  ره  زا  هک  تسه  مه  تبیغ  نامز  نانمؤم  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  شرافـس  نیا 
زا دریگب ، تروص  اهنآ  فراعم  مولع و  رـشن  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  دای  مان و  يالتعا  جیورت و  تهج  رد  هک  یمادـقا  ره  یّلک  روط  هب 

هدعو .دوش  یم  دننک  تکرح  تاهج  نیا  رد  هک  یناسک  همه  لاح  لماش  دنوادخ  ترـصن  هدـعو  تسا و  ناشیا  ترـصن »  » قیداصم
هک تسا  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  هب  دـیون  نیرتگرزب  نیا  .درادـب  مدـق  تباث  دـنک و  يرای  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا 

گرزب فطل  نیا  لومـشم  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نیاربانب  .دنک  یم  دـیدهت  ار  اهنآ  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  شزغل  ینیدـیب و  رطخ 
هب تبـسن  نکمم  هار  ره  زا  دـناوت و  یم  هک  ییاج  ات  دـیاب  دزاس ، نمیا  یهلا  دـییأت  ترـصن و  هاـنپ  رد  ار  دوخ  دریگ و  رارق  دـنوادخ 

يریگتـسد وا  زا  اههاگـشزغل  رد  دیامرف و  ظفح  تبیغ  نامز  تارطخ  زا  ار  وا  مه  ادخ  ات  دزرو  تّمه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرای 
.دیامن

تیانع فطل و  دنک ، يرای  ار  ناشیا  يوحن  هب  هک  یـسک  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  دوجو  ادخ ، تمحر  فطل و  رهظم 
.تسا هداد  رارق  یهلا  تمحر  رون  شبات  ضرعم  رد  هلیسو  نیا  هب  ار  دوخ  هدرک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترضح  نآ 

هیلع ماما  .تسا  ناشجرف  لیجعت  يارب  اعد  ددرگ ، یم  اشیا  ینامداش  رورس و  ببس  هک  نابز  هب  ترـضح  نآ  يرای  قیداصم  زا  یکی 
هک یـسک  .دنراذگ  یمن  خساپ  نودب  ار  نآ  اذل  دننک و  یم  یّقلت  دوخ  هب  هدـننک  اعد  بناج  زا  یناسحا  هلزنم  هب  ار  راک  نیا  مالّـسلا 

هّجوتم 5. دوخ  يوس  هب  ار  ناشیا  ریخ  ياعد  راک  نیا  اب  دنک ، یم  اعد  مالّسلا  هیلع  ماما  يارب 

410 ص :

راونالاراحب ج 45 ص 257 ح 15. - 1
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.دریگ رارق  ترضح  ناسحا  دروم  دزاس و  یم 

تماما هب  روطچ  دندیسرپ : وا  زا  .دوب  هعیـش  هک  تشاد  تنوکـس  ناهفـصا  رد  نمحرلادبع  مان  هب  یـصخش  یـساّبع  لّکوتم  نامز  رد 
مدوب يریقف  درم  نم  .دش  نم  ندش  هعیش  ببس  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینایرج  تفگ : يدش ؟ دقتعم  مالّسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ترـضح 
یتقو .دنداتسرف  لّکوتم  رابرد  هب  تیاکش  يارب  يرگید  عمج  اب  ارم  ناهفصا  لها  اهلاس  زا  یکی  رد  .متشاد  یبوخ  تأرج  نابز و  هک 

زا یکی  هب  .دش  رداص  مالّسلا  امالّـسلا  هیلع  اضرلا  دمحم  نب  یلع  راضح  يارب  لّکوتم  بناج  زا  يروتـسد  مدیـسر ، رابرد  هناتـسآ  هب 
دقتعم شتماما  هب  اه  یضفار  هک  تسا  نویولع  زا  یکی  وا  تفگ : تسیک ؟ هدش  هداد  شراضحا  روتسد  هک  درم  نیا  متفگ : نارضاح 

درم نیا  هکنآ  ات  مور  یمن  اجنیا  زا  نم  متفگ : .دنک  یم  راضحا  نتـشک  يارب  ار  وا  لکوتم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنتفگ : دـعب  .دنتـسه 
.تسا یصخش  هنوگچ  منیبب  ار 

هک نیمه  .دنتسیرگن  وا  هب  هدیشک و  فص  وا  پچ  تسار و  فرط  مدرم  هک  یلاح  رد  دمآ  بسا  رب  راوس  وا  دیوگ : یم  نمحرلادبع 
مدرم نایم  رد  وا  .دنک  عفد  وا  زا  ار  لکوتم  ّرـش  ادخ  هک  ندرک  اعد  وا  يارب  لد  رد  مدرک  عورـش  .داتفا  ملد  رد  شتّبحم  مدید ، ار  وا 

لوغـشم وا  ّقح  رد  اعد  هب  لد  رد  نم  درک و  یمن  هاـگن  تسار  پچ و  هب  تشاد و  رظن  شبـسا  لاـی  هب  هک  یلاـح  رد  دـمآ  یم  شیپ 
: تفگ درک و  ور  نم  هب  دیسر ، نم  لباقم  هک  نیمه  .مدوب 

.َكََدلَو ََکلام َو  َرَّثَک  .َكَرمُع َو  َلَّوَط  .َكَءاعَد َو  ُهللا  َباجَتِسا 

.دزاس دایز  ار  تدنزرف  لام و  .دیامن و  ینالوط  ار  ترمع  .دنک و  باجتسم  ار  تیاعد  دنوادخ 

.متفگن يزیچ  اهنآ  هب  .تسا و  ریخ  متفگ : تسا ؟ روطچ  تلاح  دندیـسرپ : .مداـتفا  مناـهارمه  نیب  رد  مدـیزرل و  دوخ  هب  وا  تبیه  زا 
طقف زورما  هجیتـن  رد  هک  دوشگ  نم  رب  يدـمآرد  ياـههار  وا  ياـعد  تکرب  هب  دـنوادخ  میتـشگرب و  ناهفـصا  هب  ارجاـم  نیا  زا  سپ 

رد داد  نم  هب  دـنزرف  هد  دـنوادخ  .مراد و  لزنم  زا  جراخ  رد  هک  ییاهییاراد  زا  ریغ  تسا  مهرد  نویلیم  کی  نم  لزنم  لـخاد  ییاراد 
تسناد و یم  دوب  ملد  رد  هچنآ  هک  متسه  یسک  نآ  تماما  هب  دقتعم  نم  .درذگ و  یم  لاس  دنچ  داتفه و  مرمع  زا  هک  یلاح 
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(1  ) .دومرف باجتسم  نم  ّقح  رد  ار  وا  ياعد  ادخ 

هب لئاق  تقو  نآ  رد  وا  هک  یلاـح  رد  درک  اـعد  ناـشیا  ّقح  رد  هک  یـسک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناـسحا  زا  تسا  یکچوک  هنومن  نیا 
يرگید زیچ  ره  زا  شیب  هک  دنک  ییاعد  دوخ  نامز  ماما  قح  رد  تیالو  تماما و  هب  دقتعم  درف  کی  رگا  لاح  .دوبن  ترـضح  تماما 

نکمم ایآ  دـنامب !؟ یفخم  ترـضح  نآ  نامـشچ  زا  ناسحا  نیا  هک  دراد  ناکما  ایآ  جرف -  لـیجعت  ینعی  دزاـس -  یم  رورـسم  ار  وا 
ماما طسوت  ار  دوخ  هدننک  يرای  هک  تسا  نیا  ادـخ  هدـعو  اّلک ! اشاح و  دنـشاب !؟ هتـشادن  هدـننک  اعد  هب  یتیانع  هجوت و  ناشیا  تسا 

.دنک یم  يرای  مالّسلا  هیلع 

412 ص :
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  روضح  ساسحا  لصف 9 :

نانمؤم هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هّجوت 

هچ نیمز و  يور  رد  هچ  ادخ ، ناگدیرفآ  همه  لاوحا  لامعا و  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوجوم ، یلقن  لیالد  هب  هجوت  اب  هعیـش ، هدیقع  هب 
هک دنراد  یّصاخ  هّجوت  تیانع و  نانمؤم ، هب  تبسن  اهنآ  نایم  رد  دنراد و  یهاگآ  دنـشاب ، هک  ییاج  ره  اه و  هموظنم  اهنامـسآ و  رد 

: مینیب یم  لیذ  ثیدح  رد  ار  نآ  هنومن 

دوخ اب  .مدرک  یکبس  ساسحا  يردق  هعمج  زور  رد  هکنآ  ات  مدش  رامیب  تخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  دیوگ : یم  هلیمَر 
ار راـک  نیمه  .مناوـخب  زاـمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رـس  تشپ  مزیرب و  دوـخ  يور  رب  یبآ  هک  تسا  نیا  زیچ  ره  زا  رتـهب  متفگ :
زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتقو  .دـش  تخـس  هرابود  نم  لاح  دـنتفر ، ربنم  يالاب  ترـضح  یتقو  .متفر  دجـسم  هب  هاگ  نآ  مدرک ،
هب مدید  هلیمر ، نیا  دندومرف : نم  هب  ناشیا  .مدش  لخاد  ناشیا  هارمه  مه  نم  دـندش ، رـصق »  » مان هب  ییاج  لخاد  دنتـشگرب و  دجـسم 

نایب زامن  رد  ار  دوخ  روضح  هزیگنا  مدرک و  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  دوخ  يرامیب  نایرج  .یلب و  مدرک : ضرع  يدـیچیپ ! یم  تدوخ 
: دندومرف ناشیا  .متشاد 

.َُهل انوَعَد  ّاِلا  ُتُکسَی  .ِِهئاعُِدل َو ال  اَنَّمَا  ّاِلا  وُعدَی  .ِِهنزُِحب َو ال  ّانِزَح  ّاِلا  ُنَزحَی  .ِهِضَرَِمب َو ال  انضِرَم  ّاِلا  ُضَرمَی  ٍنِمُؤم  نِم  َسَیل  ُهَلیمَر ، ای 

رامیب وا  يرامیب  رطاخ  هب  مه  ام  هکنیا  رگم  دنوش  یمن  رامیب  ینمؤم  چیه  هلیمر ، يا 
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یم نیمآ  وا  ياعد  هب  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ییاعد  .میوش و  یم  نیگمغ  وا  مغ  رد  مه  ام  هکنآ  رگم  دوش  یمن  نیگمغ  .میوش و  یم 
.مینک یم  اعد  شیارب  ار  ام  هکنآ  رگم  دنک  یمن  توکس  .مییوگ و 

رد هک  یناسک  نآ  .دنتـسه  رـصق » » لاـیر رد  امـش  اـب  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  نیا  مدرگ ؛ تیادـف  ناـنمؤمریما ، يا  مدرک : ضرع 
: دندومرف روطچ ؟ دنتسه  نیمز  فارطا 

.اِهبرَغ (1) یف  ِضرَالا َو ال  ِقرَش  یف  ٌنِمُؤم  اّنَع  ُبیغَی  َسَیل  ُهَلیمَر ، ای 

.تسین بیاغ  ام  زا  نیمز  برغ  قرش و  رد  ینمؤم  چیه  هلیمر ، يا 

يارب زیچ  ره  ياج  هب  ناسنا  هکنیا  زا  رتالاب  یتداعس  هچ  دراد ، دوجو  نانمؤم  هب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  بناج  زا  یتیانع  نینچ  یتقو 
نآ زا  رتمیرک  مالّسلا  هیلع  ماما  دیامن !؟ راذگاو  ناشیا  هب  ار  دوخ  تاجاح  ندش  هدروآرب  دنک و  اعد  ترـضح  نآ  دوخ  جرف  لیجعت 
هللا همحر  دـیفم  خیـش  هب  ناشکرابم  عیقوت  رد  ناـشیا  دوخ  .دـنیامن  شومارف  ار  وا  ناـشیا  اـّما  دـنک  داـی  ار  ناـشیا  یـسک  هک  دنتـسه 

: دندومرف

.مُکِرکِِذل (2) َنیسان  مُِکتاعارُِمل َو ال  َنیلِمهُم  ُریَغ  ّانِا  ...مُکِرابخَا .  نِم  ٌءیَش  اّنَع  ُبُزعَی  .مُِکئابنَِاب َو ال  ًاملِع  ُطیُحن  ّانِاَف 

لاح تیاعر  هب  تبـسن  ام  ...تسین .  هدیـشوپ  ام  زا  امـش  ياهربخ  زا  کی  چیه  .میراد و  یملع  هطاحا  درذگ  یم  امـش  رب  هچنآ  هب  ام 
.مینک یمن  شومارف  ار  امش  ندرک  دای  مینک و  یمن  لامها  امش 

دنراد یهاگآ  ملاع  برغ  قرش و  هب  دنرب ، یم  رَس  هب  مدرم  ناگدید  زا  تبیغ  رد  هکنیا  اب  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  دوش  یم  مولعم 
نیع رد  اما  دشاب ، یم  بیاغ  دارفا  عون  نالگدـید  زا  ناشیا  فیرـش  ندـب  .دـننک  یم  یّـصاخ  تیانع  هّجوت و  زین  نانمؤم  هب  تبـسن  و 

تسین و یفخم  ناشذوفن  رپ  نامـشچ  زا  ینطاب  رهاظ و  چیه  هک  يروط  هب  دـنراد ، مدرم  ناج  مسج و  رب  يا  هبناج  همه  روضح  لاح 
.3 .تسین جراخ  ناشیا  تیالو  هطلس  زا  سک  چیه 

414 ص :
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یسربط ج 2 ص 323. جاجتحا  - 2

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 434 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_414_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_414_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناـیم رد  ادـخ  مشچ  رب  مالـس  : » (1) .ِهـِقلَخ » یف  ِهللا  َنـیَع  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » میناوـخ یم  شا  هـعمج  زور  تراـیز  رد  هـک  یـسک 
.درادن روضح  اج  همه  رد  تسین و  هاگآ  ادخ  نگدنب  لاوحا  عاضوا و  رب  هک  تفگ  ناوت  یمن  .شناگدیرفآ »

: مینک یم  ترایز  ترابع  نیا  اب  شتبیغ  نامز  رد  ار  وا  هک  یسک  تسا  نینچمه 

هب هراـشا  ترـضح  ندوبن  یفخم  یتسین »! ناـهنپ  هک  ادـخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  : » (2) .یفخَتال » یتَّلا  ِهللا  َهَّجُح  ای  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
.دشاب یم  یتسه  ملاع  همه  رد  ناشیا  یملع  روضح 

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  ساسحا 

تروص نیا  رد  .دـیامن  ساـسحا  شدوجو  همه  اـب  ار  ریگارف  روـضح  نیا  دـنک و  نادـجو  ار  تقیقح  نیا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مهم 
یعیبـط و روط  هب  هاـگ  نآ  .دـنک  یم  سح  شناـمز  ماـما  روضح  رد  هراومه  ار  دوخ  وا  دوـش و  یم  هدـهاشم  هلزنم  هب  وا  يارب  تبیغ 
رد نیقی » تّوق   » هب ندیسر  هار  .تشاد  دهاوخ  ّتیدج  اب  ار  سّدقم  دوجو  نآ  هب  تبـسن  مارتحا  بادآ و  تیاعر  یفّلکت ، چیه  نودب 
هک دراد  هار  کی  بیاغ -  ماما  روضح  ساسحا  یتلاح -  نینچ  ندـش  ادـیپ  .ددرگ  یم  راومه  ناسنا  يارب  قیرط  نیا  زا  تبیغ  ناـمز 

: دنیامرف یم  یلباک  دلاخوبا  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  ثیداحا  یضعب  رد 

َنِم مُهاطعَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنَِال  .ٍنامَز  ِّلَُک  ِلهَا  نِم  ُلَضفَا  ِهِروُهُِظل ، َنیرِظَتنُملا  ِِهتَمامِِاب َو  َنیِلئاقلا  ِِهتَبیَغ  ِنامَز  َلهَا  َّنِا  ٍدـِلاخ ، ابَا  ای 
(3) ...ِهَدَهاشُملا .  َِهلِزنَِمب  مُهَدنِع  ُهَبیَغلا  ِِهب  تَراص  ام  ِهَفِرعَملا  ِماهفَالا َو  ِلوُقُعلا َو 

مدرم زا  دنتـسه  شراظتنا  رد  دنراد و  شتماما  هب  داقتعا  هک  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) وا تبیغ  نامز  لها  انامه  دـلاخوبا ، يا 
.2 هک هدومرف  تیانع  اهنآ  هب  یتفرعم  مهف و  لقع و  نانچ  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز  .دنرتهب  اهنامز  همه 

415 ص :

.عوبسالا لامج  زا  راونالاراحب ج 102 ص 215 ، - 1
.ریبک رازم  دیهش و  رازم  زا  راونالاراحب ج 102 ص 117 ، - 2

ح 2. باب 31 ، نیدلا ، لامک  - 3
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 . ...تسا هدش  يروضح  ندید  هلزنم  هب  اهنآ  يارب  تبیغ 

، یتفرعم ره  هشیر  هیاپ و  .تسا  ریذپ  ناکما  نید  ناکرا  همه  هب  تبـسن  رتلماک  رت و  قیمع  تفرعم  قیرط  زا  تلاح  نیا  لوصح  يرآ ؛
ینادجو هدمآ ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد  هنوگ  نآ  یـسانشادخ  رگا  .دوش  ینادجو  ناسنا  يارب  دیاب  هک  تسادخ  تفرعم 

همه هک  یـسانش  ماما  یـسانش و  ربمغیپ  تسا  نینچمه  دـنک و  یم  هنادنـسپادخ  ار  ناسنا  راتفر  لامعا و  دوخ  هب  دوخ  ددرگ ، ناـسنا 
یـسانش ماما  نایم  نیا  رد  .يرـشب  راکفا  اب  طاقتلا  نودب  تسا  هدمآ  ّتنـس  باتک و  رد  هچنآ  قباطم  ینعی  دنـشاب ؛ حیحـص  دیاب  اهنیا 

.میتخادرپ نآ  هرابرد  ثحب  هب  باتک  مود  شخب  رد  هک  دراد  یصاخ  ّتیمها 

مزاول اهنیا  .تسا  هتشگ  حرطم  شخب  نیمه  رد  هک  تسا  یفیاظو  هب  لمع  روضح ) ساسحا   ) تلاح نیا  قّقحت  رد  رگید  ّرثؤم  لماع 
رتشیب شنامز  ماما  اب  مومأم  نایم  ّتیخنس  مک  مک  دنریگ ، رارق  لمع  دروم  ّتیدج  اب  رگا  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرعم  راثآ  و 

.دنک یم  مهارف  رتهب  رتشیب و  بیاغ  ماما  نآ  دوهش  ساسحا  يارب  ار  هنیمز  یحور  ّتیخنس  نیمه  .دوش و  یم 

هب ار  یقیاقح  دندز و  یم  الاب  ار  اه  هدرپ  یـضعب  دـننک ، سوملم  دوخ  نایعیـش  يارب  ار  بلطم  هکنآ  يارب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  یهاگ 
یم دش  دمآ و  مدرم  هک  یلاح  رد  مدش  دجسم  لخاد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  اب  هک : دنک  یم  لقن  ریـصبوبا  .دنداد  یم  ناشن  اهنآ 
ایآ مدیـسرپ : یم  وا  زا  دـش ، یم  در  اجنآ  زا  سک  ره  .دـننیب  یم  ارم  اـیآ  هک  نک  لاؤس  مدرم  زا  دـندومرف : نم  هب  ترـضح  .دـندرک 

( فوفکم  ) انیبان نوراهوبا  هکنیا  ات  .دندوب  هداتـسیا  نم  رانک  رد  ناشیا  هک  یلاحرد  هن ، تفگ : یم  يدیدن ؟ ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا 
اجنیا هک  تسا  نیمه  هن  رگم  تفگ : يدـیدن ؟ ار  مالـسلا  هـیلع  رفعجوـبا  اـیآ  مـتفگ : .سرپـب  نـیا  زا  دـندومرف : ترـضح  .دـش  دراو 

!؟ تسا كانبات  هدنشخرد و  يرون  وا  هک  یلاح  رد  منادن  روطچ  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  متفگ : هداتسیا !؟

اب هدنز و  ار  وا  تفگ : تسا ؟ روطچ  دشار  لاح  دندومرف : اقیرفآ  لها  زا  يدرم  هب  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  دیوگ : یم  ریـصبوبا  دعب 
: دندومرف دُرم ؟ وا  تفگ : دنک ! تمحر  شیادخ  دندومرف : ترضح  .دناسر  یم  مالس  امش  هب  هک  متفگ  كرت  حیحص  هدیقع 
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مدآ تشادن و  مه  یتحاران  چیه  دوبن و  رامیب  مسق  ادخ  هب  تفگ : .وت  ندـش  جراخ  زا  سپ  زور  ود  دـندومرف : یِک ؟ درک : ضرع.هلب 
ام هک  دوب  ام  تیالو  لها  زا  یکی  دندومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  درم  نآ  مدیـسرپ : ریـصبوبا )  ) نم دریم ! یم  یتحاران  يرامیب و  رثا  رد 

: دندومرف سپس  .تشاد  یم  تسود  ار 

ًاعیمَج َو انوُرِضحَاَف  .مُِکلامعَا  نِم  ٌءیَـش  انیَلَع  یفخَی  ِهللا ال  َو  ُمتیَاَر ! ام  َسِئب  ٌهَعِماس !؟ ٌعامـسَا  ٌهَرِظان َو  ٌُنیعَا  مُکَعَم  اَنل  َسَیل  نَا  َنوَرَت  َا 
.یتَعیش (1) يدلُو َو  ُُرمآ  اذِهب  ّینِاَف  .اُوفَرُعت  ِِهلهَا  نِم  اُونوُک  َریَخلا َو  ُمُکَسُفنَا  اوُدِّوَع 

زا کی  چیه  ادخ  هب  مسق  دیا ! هدرک  روصت  دب  میرادـن !؟ اونـش  ییاهـشوگ  انیب و  یناگدـید  امـش  هب  تبـسن  ام  هک  دـینک  یم  رکف  ایآ 
ریخ لـها  زا  .دـیهد و  تداـع  بوخ  ياـهراک  هب  ار  دوخ  .دـیرادب (2) و  رـضاح  ار  ام  یگمه  سپ  .تسین  یفخم  ام  رب  امـش  لاـمعا 

.منک یم  شرافس  رما  نیا  هب  ار  دوخ  نایعیش  نادنزرف و  نم  .دیوش  هتخانش  نآ  هب  ات  دیشاب 

.دنـشاب مورحم  ناشیا  ندـید  زا  انیب  ياهناسنا  هک  یلاح  رد  دـنک  سح  ار  دوخ  نامز  ماما  روضح  انیبان  کـی  هک  دراد  ناـکما  يرآ ؛
دنیب و یم  ار  ناشیا  دشاب ، انیب  رگا  لد  .درادـن  يرهاظ  مشچ  هب  جایتحا  ناشیا  هدـهاشم  هک  هدنـشخرد  تسا  يرون  مالـسلا  هیلع  ماما 

مالسلا هیلع  ماما  شرافس  .تسا  سّدقم  دوجو  نآ  اب  یبلق  دنویپ  یحور و  ّتیخنـس  تسا  مهم  هچنآ  .دنک  یم  ساسحا  ار  شروضح 
اهنآ ماجنا  هب  ات  مینک  نیرمت  ار  بوخ  ياـهراک  مینک و  ساـسحا  مالـسلا  مهیلع  همئا  رـضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  هک  تسا  نیا  اـم  هب 

.د.میوش هتخانش  نآ  هب  مدرم  دزن  هک  میوشب  ریخ  ماجنا  لها  يروط  هب  مینک و  تداع 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  ناتسود  عرو  لصف 10 :

تبیغ نامز  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  ننس  تیاعر 

دنـسپ دروم  هچنآ  زا  دـنک  یم  یعـس  دراد ، ناشیا  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  هزادـنا  هب  دـنیب ، شنامز  ماما  روضح  رد  ار  دوخ  هک  یـسک 
رد تفرعم  لها  زراب  ياه  هناشن  زا  یکی  نیا  .دنزن و  تسد  ددرگ ، یم  ناشیا  يدونشخان  ثعاب  هچنآ  هب  دنکن و  یّطخت  تسا  ناشیا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز 

ُعابتَا َقَّرَفَتَی  الیَِکل  َکَملِع  ِلَُعی  مُهَنوُمّ َِکنید َو  یِلا  مُهَنوُدـهَی  َکِقلَخ  یلَع  ٍهَّجُح  َدـَعب  ٍهَّجُح  َکِضرَا  یف  ٍجَـجُح  نِم  َکـَل  َّدـُبال  َّمُهّللا 
َبیغَی نَلَف  ِلِطابلا ، َِهلوَد  یف  مِِهتَندُـه  ِلاح  یف  مُهُـصخَش  ِساّنلا  ِنَع  َباـغ  نِا  ُبَّقَرَتَی ، ٌِفئاـخ  ٌِمتَتکُم  وَا  ٍعاـطُم ، ُریَغ  ٌرِهاـظ  َکـِئاِیلوَا ؛

.َنُوِلماع (1) اِهب  مُه  ٌهَتَبثُم َو  َنینِمؤُملا  ِبُوُلق  یف  مُُهبآدَا  مِهِملِع َو  ُثُوثبَم  مُهنَع 

وت نید  يوـس  هب  ار  اـهنآ  دنتـسه ؛ تّجح  تناگدـیرفآ  رب  يرگید  زا  دـعب  یکی  هک  يراد  نـیمز  رد  ییاـهتّجح  ًاـعطق  وـت  ادـنوادخ ،
راکـشآ یخرب  وت  ياهتّجح  .دـندرگن  هدـنکارپ  وت  يایلوا  ناوریپ  هکنآ  ات  دـنهد  یم  میلعت  ناـشیا  هب  ار  وت  ملع  دـننک و  یم  تیادـه 

.2 رد ناهنپ  مه  یخرب  دنریگ ، یمن  رارق  مدرم )  ) تعاطا دروم  یلو  دنتسه 
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شخپ ملع  یلو  ددرگ ، بیاغ  مدرم  زا  لطاب ، تموکح  رد  حلـص  شمارآ و  ماگنه  هب  ناـشیا  صخـش  رگا  .راـظتنا  رد  سرت و  لاـح 
.دننک یم  لمع  نآ  هب  تسا و  هتفرگ  ياج  نانمؤم  ياهلد  رد  ناشیا  ياهتّنس  دوش و  یمن  ناهنپ  مدرم  زا  اهنآ  هدش 

لمع يرگید  مالسلا و  مهیلع  همئا  فراعم  مولع و  هب  عوجر  یکی  تسا ؛ هدش  یّقلت  ّتیمها  اب  رایسب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  زیچ  ود 
یگداس هب  مادـک  چـیه  اّما  تسا  ریذـپ  ناکما  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  راک  ود  ره  .لئاسم  همه  رد  ناشیا  هریـس  ّتنـس و  هب 

.دنوش هتـشاذگ  اپ  ریز  هفیظو  ود  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يداع  یـسرتسد  مدـع  رطاخ  هب  دـیابن  نیاربانب  .تسین  ناشیا  روضح  نامز 
مود هفیظو  .میا  هدرک  ثحب  ًالبق  تسا ، ناشیا  فراعم  مولع و  لماش  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هب  عوجر  ترورض  هرابرد 

.میهد یم  حیضوت  يردق  اجنیا  رد  ار 

نآ زا  روظنم  .میا  هدرک  همجرت  ّتنس  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا (1)  هدمآ  تداع  نأش و  يانعم  هب  بأد »  » .تسا و بأد »  » عمج بآدَا » »
اهنآ هب  ًافرـص  هکنیا  هن  مینک  لمع  اهنیا  هب  دـیاب  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  تسا  ییاهتّنـس  تاداع و  تافـص و  اـجنیا  رد 
دننام مه  نیا  هک  تساهنآ  هب  لمع  ترورـض  مود  هلحرم  تسا و  هلحرم  کی  اـهنآ  یبلق  نتفریذـپ  اـهنآ و  هب  داـقتعا  .میـشاب  دـقتعم 

ءزج ار  اهنآ  هک  ییاج  ات  تسا  هدـش  يدایز  دـیکأت  عرو »  » و داهتجا »  » يور ام  ثیداـحا  رد  رطاـخ  نیمه  هب  .تسا  مزـال  لوا  هلحرم 
.دنا هدرمش  نید  ناکرا 

ّتبحم امش  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  دنک : یم  ضرع  دسر و  یم  ناشیا  تمدخ  انیبان  درف  کی  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترـضح  نامز  رد 
انیبان هکنیا  هب  هّجوت  اب  مراد و  یـشسرپ  نم  دنک : یم  ضرع  .هلب  دـندومرف : دـیناد ؟ یم  ناتدوخ  هب  تبـسن  ارم  تیالو  یگتخابلد و  و 
مهاوخ یم  یلماک  خساپ  ینعی   ) مهاوخ یم  ار  نآ  خساپ  امش  زا  مسرب ، امش  تمدخ  هشیمه  مناوت  یمن  مور و  یم  هار  رتمک  متسه و 

نآ هب  ار  ادخ  امـش ، تیب  لها  امـش و  هک  ار  ینید  تفگ : .وگب  ار  دوخ  تساوخرد  دندومرف : ترـضح  دنک .) نشور  ارم  فیلکت  هک 
.7: دندومرف .منک  یگدنب  نید ، نامه  هب  ار  لجوّزع  يادخ  مه  نم  ات  دییامرفب  نم  هب  دینک ، یم  یگدنب 
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ّاِلا َهِلا  نَا ال  ُهَداهَـش  ِِهب : َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُنیدـَن  يذَّلا  َِیئابآ  َنید  ینید َو  َکَّنَیِطعَُال  ِهللا  .ََهلَاسَملا َو  َتمَظعَا  دَـقَف  َهَبطُخلا  َترَـصقَا  َتنُک  نِا 
َو انِّوُدَـع ، نِم  ُهَءارَبلا  َو  ِِیلَِول ، انّ ُهَیالِولا  َو  ِهللاِدـنِع ، نِم  ِِهب  َءاج  اـِمب  ُرارقِـالا  َو  ِهللا ، ُلوُسَر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّنَا  َو  ُهللا ،

.ُعَرَولا (1) َو  ُداِهتجِالا ، َو  انِِمئاق ، ُراِظتنا  َو  انِرمَِال ، ُمیلسَّتلا 

نآ هب  ار  لـجوزع  يادـخ  هک  ار  مناردـپ  نید  دوـخ و  نید  ادـخ  هب  مسق  .يدرک  حرطم  یگرزب  شـسرپ  یلو  يدوـمن  هاـتوک  نخس 
: میوگ یم  تیارب  مینک  یم  یگدنب 

و تسا ، هدروآ  ادخ  بناج  زا  وا  هچنآ  نتفریذپ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  ّتینادـحو  هب  تداهش 
رد  ) تیّدج شالت و  و  ام ، مئاق  هب  تبسن  ندیشک  راظتنا  و  ام ، رما  هب  تبـسن  میلـست  و  ام ، نمـشد  زا  يرازیب  و  ارم ، تسود  اب  یتسود 

.عرو و  تامّرحم ) زا  زیهرپ  تابجاو و  تیاعر 

زا شیب  تسا و  یبلق  ًافرص  رما  کی  نآ ، هب  تبسن  میلـست  هدروآ و  ادخ  بناج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  نتفریذپ 
یجراخ راثآ  مزاول و  اّما  دنراد ، یبلق  هشیر  زین  عرو  داهتجا و  دوش  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  لماش  زیچ  ره 
تیاعر رد  نتشاد  ّتیدج  نآ  زا  روظنم  هدش و  هتفرگ  ششوک  شالت و  يانعم  هب  دهج »  » هملک زا  داهتجا  .تسا  مهم  رایـسب  مه  اهنآ 

اب یعرـش ، ماکحا  هب  لمع  دروم  رد  يرگ  یلابُاال  .یعرـش  ماکحا  هب  لمع  رد  ندرکن  يراگنا  لهـس  تسا و  تعیرـش  لالح  مارح و 
راگزاس تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ادخ و  تیالو  شریذپ  میلـست و  همزال  هک  دـّیقت  دـّبعت و 

دّیقت و زا  يرتشیب  مهس  دشاب ، رتلماک  رتشیب و  نآ  دودح  تیاعر  یعرش و  فیاظو  هب  لمعرد  شدّیقت  نمؤم  ردق  ره  نیاربانب  .تسین 
روما نیا  رد  يراگنا  لهـس  هحماسم و  لها  ردقچ  ره  .تسا و  رترادنید  اذل  هدرب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  هب  تبـسن  میلـست 

.تسا میلست  لها  رتمک  هزادنا  نامه  هب  دشاب ،

يرادنید رد  عرو  شقن 

هراشا

.دـشاب هتـشاد  ّتیمها  شیارب  لمع  رد  نید  ظفح  ناـسنا  هکنیا  ینعی  دوش ؛ یم  قـالطا  نید » زا  تبقارم  يرادـساپ و   » هیحور هب  عرو 
.0 یسک هب  یتمیق  نارگ  ءیش  یتقو 

421 ص :

ح 10. مالسالا ، مئاعد  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 22 ، لوصا  - 1

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  www.Ghaemiyeh.comتفرعم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 457زکرم  هحفص 441 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9896/AKS BARNAMEH/#content_note_421_1
http://www.ghaemiyeh.com


رارق ییاج  ار  نآ  ًاعطق  دریگ ؟ یم  شیپ  نآ  هب  تبـسن  ار  يراتفر  هچ  دریذپ ، یم  ار  نآ  زا  يرادهگن  تیلوؤسم  وا  دوش و  یم  هدرپس 
دسر هچ  دهد -  لامتحا  هک  دشاب  ییاج  رگا  .دنک  یمن  دیدهت  ار  نآ  يرطخ  دسر و  یمن  نآ  هب  یبیـسآ  تسا  نئمطم  هک  دهد  یم 

هب تبسن  ار  تلاح  نیمه  هک  یسک  .دهد  یمن  شرارق  ناکم  نآ  رد  زگره  تسا ، زیچ  نآ  هجوتم  یتفآ  دشاب -  هتشاد  نیقی  هکنیا  هب 
.تسا عرو  لها  دشاب ، هتشاد  تسا -  زیچ  نیرت  تمیق  نارگ  نیرتدنمشزرا و  هک  دوخ -  نید 

تـسا نارگن  اریز  دـنک ، یم  بانتجا  زین  تاهبتـشم  زا  هکلب  یعطق  تامرحم  زا  اهنت  هن  هک  دوش  یم  هتفگ  یـصخش  هب  عِرَو »  » نیاربانب
ظوفحم شنید  دشاب  نئمطم  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دـهاوخ  یم  وا  .دوش  یم  هدیـشک  مارح  هب  دـنکن ، زیهرپ  تاهبـش  زا  رگا  هک 

رانک زا  هک  یسک  دننام  تسرد  دوش ؛ یمن  اهنآ  دراو  هناکاب  یب  دنک و  یم  طایتحا  ًاعطق  كوکشم  دراوم  رد  یـسک  نینچ  .دنام  یم 
هبل اب  يردق  دـنک و  یم  طایتحا  اذـل  تسین و  نمیا  نآ  رد  طوقـس  زا  دـنک ، تکرح  نآ  هبل  زا  رگا  هک  دـنک  یم  روبع  یکانلوه  هّرد 

.درک دهاوخن  طوقس  هرد  هت  هب  هکچوک  شزغل  کی  اب  هکدشاب  نئمطم  ات  دریگ  یم  لصاف  هاگترپ 

ياـه هناد  مکح  مه  تاداـبع  دراد و  یم  هگن  مه  راـنک  رد  ار  نآ  ياـه  هناد  همه  هک  دراد  ار  حـیبست  خـن  مکح  عرو  بیترت ، نیا  اـب 
مه ياه  هناد  دوش ، هراپ  خن  نیا  رگا  و  دنتسه ؛ مّظنم  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  رد  اه  هناد  تسا ، ملاس  خن  نیا  یتقو  ات  .دنراد  ار  حیبست 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .دنام  یمن  یقاب  یحیبست  رگید  دنزیر و  یم 

ِنلا (1) .ُماظّ ُهَعَبَّتا  ُکلِّسلا  َعَطَقنا  اَِذا  ُهَّنَا  امَک  .ُهَنایِّدلا  ِتَبَهَذ  ُعَرَولا ، َعَطَقنا  اَذِاَف  .ِهَدابِعلا  ُماِظن  ُعَرَولَا 

هدش هتشر  دوش ، هراپ  هتشر  رگا  هک  روط  نامه  .دور  یم  مه  يرادنید  دوش ، هدیرب  عرو  رگا  .تسا  تادابع  هدنروآرد  هتشر  هب  عرو 
.دشاپ یم  مه  زا  نآ  لابند  هب  مه 

.ي هدیمان  داهتجا  نآ ، رد  تیّدج  هک  تامّرحم  زا  بانتجا  تابجاو و  تیاعر  نیاربانب 

422 ص :

.یسوط یلاما  زا  راونالاراحب ج 70 ص 37 ، - 1
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عرو نودب  داهتجا  هک  دنا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذل  .دنک  ظفح  ار  ناسنا  نید  ات  دشاب  مأوت  عرو  تلاح  اب  دـیاب  دوش ، یم 
: تسین هدیاف  دیفم 

.ِهیف (1) َعَرَو  ٌداِهتجا ال  ُعَفنَی  ُهَّنَا ال  مَلِعا 

.دشخب یمن  هجیتن  درادن و  هدیاف  دشابن ، نآرد  عرو  هک  يداهتجا  هک  نادب 

.دـیآ یم  رب  عرو  زا  طقف  راک  نیا  هک  تسا  نید  زا  تبقارم  ظفح و  دـیآ ، یمن  تسد  هب  اـهنت  داـهتجا  اـب  هک  رظندروم  هدـیاف  ًارهاـظ 
؟ دنادرگ یم  تباث  هدنب  رد  ار  نامیا  يزیچ  هچ  ِدبَعلا :»؟ ِیف  َنامیالا  ُِتبُثی  يذَّلا  اَم  : » دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش 

: دندومرف ترضح 

.ُعَرَولا (2) ِهیف  ُُهِتبُثی  يذَّلَا 

.تسا عرو  دنادرگ ، یم  تباث  هدنب  رد  ار  نامیا  هچنآ 

رتالاب داهتجا  زا  عرو  هّتبلا  .دنـشاب  مه  رانک  رد  دـیاب  ود  ره  لاـح  نیع  رد  تسا و  تواـفتم  عرو  اـب  داـهتجا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
هیلع قداص  ماما  .دـشاب  یم  كان  ههبـش  روما  رد  ندرک  فّقوت  عرو ، هبترم  نیرتالاب  تسا و  ناهانگ  كرت  داهتجا  يالاب  ّدـح  .تسا 

: دنیامرف یم  مالسلا 

.َبُونُّذلا (3) َكَرَت  نَم  ًاداِهتجا  ِساّنلا  ُّدَشَا  ِهَهبَّشلا . ...  َدنِع  َفَقَو  نَم  ِساّنلا  ُعَروَا 

كرت ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  شوک  تخس  ...دنک .  فّقوتم  كان  ههبش  دراوم  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  عرواب 
.دنک

عرو قیرط  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  کمک 

هب داقتعا  انامه  نید  لـصا  تشذـگ ، باـتک  مود  شخب  رد  هچنآ  قبط  هک : میدرگ  یم  رّکذـتم  ار  هتکن  نیا  عرو  زا  شخب  ناـیاپ  رد 
ار لصا  نیا  هچنآ  یلو  .تسا  نیمه  زین  نامیا  مالسا و  تقیقح  هک  تسا  ناشیا  هب  میلست  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تماما و 

.لیهلا ماکحا  تیاعر  هلیسو  هب  نآ  زا  تبقارم  يرادساپ و  هیحور  دنک ، یم  ظفح  یهابت  زا 

423 ص :

ح 1. عرولا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ج 2 ص 76 ، لوصا  - 1
.لاصخ زا  راونالاراحب ج 70 ص 304 ح 19 ، - 2
.لاصخ زا  راونالاراحب ج 70 ص 305 ح 25 ، - 3
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ناشناتـسود تاجن  يریگتـسد و  لّفکتم  ادـخ  رما  هب  ار  دوخ  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  یم  عرو  نامه  هک  تسا 
هب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  هک  تسا  یکمک  عرو  تیاعر  هک  ریبعت  نیا  اب  دنا  هدرک  عرو »  » هب يدایز  شرافـس  دنناد ، یم 

: دنا هدومرف  دوخ  نارادتسود  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننک  یم  ناشیا  دوخ 

.ٍداِهتجا (1) ٍعَرَِوب َو  َِکلذ  یلَع  انُونیعَاَف  .ِِهتَِکئالَم  ِهللا َو  ِنید  یلََعل  مُکَّنِا  ِهللاَو 

.دییامن يرای  داهتجا  عرو و  اب  ناتدوخ ) نید   ) رما نیا  هب  تبسن  ار  ام  سپ  .دیتسه  وا  ناگتشرف  ادخ و  نید  رب  امش  ادخ  هب  مسق 

ام دوخ  هب  رهاظلا  یلع  ام  نید  ظفح  هکنیا  اب  .دـینک  يرای  ناتدوخ  نید  ظـفح  يارب  ار  اـم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شراـفس 
یم اهنآ  تسرپرـس  ّیلو و  ار  دوخ  دـنراد و  ناشناتـسود  يریخ  هب  تلبقاـع  هب  هک  يا  هقـالع  رطاـخ  هب  ناـشیا  یلو  دوش ، یم  طوبرم 

ات دنک  يریگتسد  تیالو  لها  زا  دیاب  ناشیا  تیانع  فطل و  عقاو  رد  .دنشاب  توافت  یب  اهنآ  نید  ظفح  هب  تبـسن  دنناوت  یمن  دنناد ،
عرو و هلیـسو  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  ام  زا  هک  يراک  .دـنیامن  ظـفح  ار  دوخ  دـنناوتب  دـننکن و  طوقـس  اههاگـشزغل  رد 

قداص ماما  .میزادـنین  تمحز  هب  دوخ  نداد  تاجن  رد  ار  اهنآ  ندرک ، هانگ  اب  مییامن و  يرای  کمک و  ناـمدوخ  تاـجن  رد  داـهتجا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

.ِهَعافَّشلِاب (2) انُوبِعُتت  .انیلاُوی ال  نَّمِم  ُهُدیُرن  ِِهب َو  َهللا  ُنیدَن  ُهُمِزُالن َو  يذَّلا  ُنیّدلا  ُهَّنِاَف  .ِعَرَولِاب  مُکیَلَع 

یم یگدـنب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  میتسه و  نآ  هب  مزتلم  اـم  هک  تسا  ینید  نآ  عرو  هک  یتسردـب  .عرو  ندرک  تیاـعر  تسامـش  رب 
! دیزادنین تمحز  یتخس و  هب  ندرک  تعافش  رطاخ  هب  ار  ام  .میهاوخ  یم  دوخ  تبحم  تیالو و  لها  زا  ار  نیمه  مینک و 

هک یتقو  .دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافش  انامه  تسوا ، يورخا  تداعـس  ثعاب  دهد و  یم  تاجن  ار  ناسنا  هرخالاب  هچنآ 
.ي ناربمایپ  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف 

424 ص :

.دیفم یلاما  یسوط و  یلاما  زا  راونالاراحب ج 70 ص 306 ح 27 ، - 1
.یسوط یلاما  زا  راونالاراحب ج 70 ص 306 ح 29 ، - 2
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.تسا نشور  ًالماک  راکهانگ  ناگدـنب  ام  باسح  دـنراد ، ناشیا  تعافـش  هب  جایتحا  ادـخ ، هدـش  ناحتما  نانمؤم  وا و  هدـش  هداتـسرف 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح 

ٌِّیبَن ٌبَّرَقُم َو ال  ٌکَلَم  َقبَی  َمل  ِهَمایِقلا  ُموَی  َناک  اِذا  ُهَّنِاَف  ٍِّیلَع ...  ٍدَّمُِحم َو  ِّقَِحب  َُکلَاسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  لـُقَف : ِهللا  َیِلا  ٌهَجاـح  َکـَل  َتناـک  اِذا 
.ِموَیلا (1) َِکلذ  یف  امُهَیِلا  ُجاتحَی  َوُه  ّاِلا َو  ٌنِحَتمُم  ٌنِمُؤمال  ٌلَسُرم َو 

تمایق زور  یتقو  اریز  هک ...  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  یلع  دـمحم و  قح  هب  ایادـخ ، وگب : سپ  یتشاد  یهلا  هاـگرد  هب  يزاـین  رگا 
جایتحا رفن  ود  نیا  هب  زور  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يا  هدش  ناحتما  نمؤم  چیه  لَسرم و  ربمغیپ  چیه  بّرقم و  هتـشرف  چـیه  دوش 

.دراد

يریگتسد هکلب  تسین ، یهلا  باذع  زا  تاجن  رطاخ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناگتـشرف ) ناربمایپ و  زا  ّمعا   ) ناموصعم زاین  هّتبلا 
رد سک  چیه  یّلک  روط  هب  اّما  تساهنآ ، ماقم  هجرد و  ندرب  الاب  يارب  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسین  زاین  یب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  زا  تمایق 

.ِهَمایِقلا (2) َموَی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِهَعافَش  یِلا  ُجاتحَی  َوُه  ّاِلا َو  َنیرِخآلا  َنیلَّوَالا َو  َنِم  ٌدَحَا  ام 

یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تعافـش  جاتحم  تماـیق  زور  رد  هکنآ  رگم  تسین  نیرخآ  نیلّوا و  زا  سک  چـیه 
.دشاب

دننک تعافـش  اهنآ  هک  ار  یـسک  تسین و  ادج  ناشیا  تعافـش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهیلع  تیب  لها  تعافـش  هّتبلا 
تداعـس يریخ و  هب  تبقاع  رد  ام  دـیما  همه  هک  لاح  .دـشاب  هدرک  تعافـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دـننام 

تمحز هب  دوـخ  ندرک  تعافـش  رد  ار  ناـشیا  هک  مینکن  يراـک  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  تعافـش  يریگتـسد و  هـب  يورخا 
، میزادنا تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  نایاوشیپ  هکنآ  نودب  نآ ، تیاعر  اب  ات  دنا  هدومرف  هیصوت  عرو  هب  ار  ام  تهج  نیمه  هب  .میزادنیب 

.ي.یلاعت هللا  ءاش  نا  میریگب -  رارق  اهنآ  تعافش  دروم 

425 ص :

.يدنوار تاوعد  زا  راونالاراحب ج 8 ص 59 ح 81 ، - 1
.یقرب نساحم  زا  راونالاراحب ج 8 ص 42 ح 31 ، - 2
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تبیغ نامز  رد  نایعیش  فیاظو  نیرتمهم  هصالخ 

رد ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارادتـسود  فیاظو  ّمها  ات  مینک  یم  هصالخ  راو  تسرهف  ار  شخب  نیا  رد  هدش  حرطم  ثحابم  نایاپ ، رد 
: میشوکب اهنآ  نتخاس  یلمع  رد  مییامن و  رورم  رگید  راب  کی  تبیغ  نامز 

.ّتنس باتک و  رب  قبطنم  حیحص  تاداقتعا  نتشاد  - 1

(. ثیداحا  ) تسا هدیسر  ام  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هچنآ  همه  هب  تبسن  لماک  میلست  - 2

.لمع رد  اهنآ  تیاعر  ناشیا و  فراعم  مهف  يارب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  یمئاد  لّسوت  - 3

.نکمم ياههار  همه  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ّتبحم  راهظا  - 4

.ناشیا قوقح  يادا  هب  مامتها  نامیا و  لها  اب  یتسود  - 5

.مالّسلا هیلع  ماما  ناتسود  زا  يراتفرگ  عفر  يارب  شالت  - 6

.مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نافلاخم  اب  ینمشد  - 7

.تبیغ نامز  رد  صوصخ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ندرکن  شومارف  - 8

(. يوقت  ) ناهانگ زا  زیهرپ  هارمه  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رب  هیرگ  - 9

.اهنآ میلعت  مالّسلا و  مهیلع  همئا  مولع  بسک  - 10

.هجرف یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  جرف  راظتنا  - 11

.نآ يارب  تقو  نییعت  نودب  روهظ  نامز  نتسناد  کیدزن  - 12

.روهظ نامز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يرای  يارب  يّدج  دصق  - 13

.فلتخم ياهتبسانم  رد  مالّسلا  مهیلع  يدهم  ترضح  اب  تعیب  دیدجت  - 14

.هجرف یلاعت  هللا  لّجع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تیّدج  - 15

.نکمم هار  ره  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ترصن  - 16

.بیاغ ماما  رضحم  رد  روضح  ساسحا  - 17
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.بوخ ياهراک  ماجنا  هب  دوخ  نداد  تداع  - 18

.نید ماکحا  هب  لمعرد  داهتجا )  ) یشوک تخس  - 19

.عرو قیرط  زا  نید  يرادهگن  ظفح و  - 20

نامز رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  تفرعم و  لها  دیاب  هک  تسا  ییاهیگژیو  نیرتمهم  اهنیا 
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روضح نامز  ندرکن  كرد  دشابن و  یلهاج  گرم  ناشگرم  دـنتفر ، ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  لبق  رگا  ات  دنـشاب  اراد  تبیغ 
هب تبـسن  ار  ناگدنب  فیلاکت  ریاس  زین  فیاظو و  نیا  هب  تبـسن  رتشیب  تایئزج  .دزاسن  دراو  اهنآ  هب  يررـض  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 

.تفرگرب مالّسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » باتک متشه  باب  زا  ناوت  یم  مالّسلا  هیلع  بیاغ  ماما 

نایاپ ياعد 

هدومرف الما  يورمَع  دیعس  نب  نامثع  ورمَعوبا  بانج  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  لوا  بیان  هک  ییاعد  زا  میروآ  یم  ار  یتارابع  نایاپ  رد 
هعمج زور  لامعا  رد  سوواط  نب  دّیـس  موحرم  ار  اـعد  نیا  .تسا  هداد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  نآ  ندـناوخ  هب  روتـسد  و 

یم صّخـشم  يدایز  ّدـح  ات  ار  ترـضح  روهظ  نارظتنم  فیاظو  نآ ، نیماضم  هدروآرب و  رـصع  زامن  زا  دـعب  هدراو  ياـهاعد  نمض 
: دنک

ِهِروُهُظ َو یف  ِنیقَیلا  َهَُّوق  ِِهب َو  َنامیالا  ُهَراِظتنا َو  ُهَرکِذ َو  انِـسُنت  .اّنَع َو ال  ِهِرَبَخ  ِعاطِقنا  ِِهتَبیَغ َو  یف  ِدَـمَالا  ِلوُِطل  َنیقَیلا  اَنُبلـسَت  َّمُهّللَا َو ال 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِماِیق  یف  اِننیقَیَک  َِکلذ  یف  اِننیقَی  َنوُکَی  ِهِماِیق َو  نِم  ِِهتَبیَغ  ُلوُط  ِنَُقی  انَطّ یّتَح ال  ِهیَلَع  َهالَّصلا  َُهل َو  َءاعُّدلا 

.َِکلیزنَت َِکیحَو َو  نِم  ِِهب  َءاج  ام  َو 

ِبَث انتّ ِِهتَعاط َو  یلَع  انِّوَق  .یطسُولا َو  َهَقیرَّطلا  یمظُعلا َو  َهَّجَحَملا  يدُهلا َو  َجاهنِم  ِهیَدَی  یلَع  اِنب  َُکلسَت  یّتَح  ِِهب  ِنامیالا  یَلَع  اَنبُوُلق  ِّوَق  َو 
ُنَحن اناّفَوَتَت َو  یّتَح  اِنتافَو  َدنِع  اِنتایَح َو ال  یف  َِکلذ  انُبلـسَت  .ِِهلعِِفب َو ال  َنیـضاَّرلا  ِهِراصنَا َو  ِِهناوعَا َو  ِِهبزِح َو  یف  انلَعجا  .ِِهتََعباتُم َو  یلَع 

(1  ) .َنیبِّذَکُم َنیباتُرم َو ال  َنیثِکان َو ال  َنیّکاش َو ال  َِکلذ ال  یلَع 

زا ات  امرف  یتیانع  نکم و  بلـس  ام  زا  ار  نیقی  ناشیا ، زا  ام  ندوب  ربخ  یب  ترـضح و  تبیغ  نامز  ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  ادـنوادخ ،
دورد وا و  ّقح  رد  ندرک  اعد  وا و  روهظ  هب  تبـسن  نیقی  تّوق  و  وا ) هب   ) ناـمیا نتـشاد و  ار  وا  راـظتنا  وا و  زا  ندرک  داـی  میربم  داـی 

زا ار  ام  وا ، تبیغ  ندش  ینالوط  هکنیا  ات  ار ؛  وا  رب  نداتسرف 

مالّسلا مهیلع 

ح 43. باب 45 ، نیدلا ، لامک  ص 316 ؛ لصف 47 ، عوبسالا ، لامج  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مایق  هب  تبسن  ام  نیقی  نوچمه  ترضح ) مایق   ) نآ هب  تبـسن  ام  نیقی  هکنیا  ات  دنکن و  دیماان  شمایق 
.دشاب هدروآ ، وا  هک  ینآرق  یحو و  و 

نشور و هارگرزب  تیادـه و  هارهاش  رد  ار  ام  وا  تکربرپ )  ) تسد هب  هکنآ  اـت  رادـب  يوق  ترـضح  نآ  هب  ناـمیا  رد  ار  اـم  ياـهلد  و 
وا و بزح  رد  لخاد  ار  ام  .رادب و  مدق  تباث  وا  زا  يوریپ  رد  نک و  دنمورین  وا  زا  تعاطا  رد  ار  ام  .یهدب و  تکرح  میقتـسم  طارص 
زا ندرم  ماگنه  یگدنز و  لوط  رد  ار  تاقیفوت  نیا  .هدب و  رارق  نتـسه ، دونـشخ  وا  ياهراک  زا  هک  یناسک  وا و  ناروای  نارای و  ءزج 

بیذـکت ناگدـندروآ و  دـیدرت  نانکـش و  نامیپ  اه و  هدـننک  کش  ءزج  هک  يربب  ایند  زا  یلاح  رد  ار  اـم  هکنیا  اـت  نکم ؛ بلـس  اـم 
.میشابن ناگدننک 

« نیملاعلا ّبر  نیمآ  »
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عبانم تسرهف 

.يرمق  1386 نامعنلا ، راد  فرشا : فجن  یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنموبا  جاجتحالا ، - 1

: مق یفجن ، یـشعرم  ینیـسح  نیدـلا  باهـش  دّیـس  تاقیلعت  اب  يرتست ، یـشعرم  ینیـسح  هللا  رون  لطابلا ، قاـهزا  قحلا و  قاـقحا  - 2
.يرمق  1377 یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک 

.یسمش  1367 هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت : سوواط ، نب  دّیس  لامعالا ، لابقا  - 3

.یسمش  1362 هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  نارهت : قودص ، خیش  یلامالا ، - 4

.يرمق  1410 ءاوضلاراد ، توریب : يرونید ، هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و  - 5

.يرمق  1397 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت : یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - 6

.یسمش  1334 هیملعلا ، بتکلاراد  مق : ینارحب ، ینیسح  مشاه  دّیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  - 7

.يرمق  1412 نامعنلا ، هسسؤم  توریب : راّفص ، نسح  نب  دّمحم  رفعجوبا  تاجردلا ، رئاصب  - 8

.یسمش  1354 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت : یناّرح ، هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دّمحموبا  لوقعلا ، فحت  - 9

.یسمش  1372 ردب ، : نارهت ینیوزق ، يرئاح  يدهم  مراکملا ، لایکم  همجرت  - 10

.يرمق  1380 هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکملا  نارهت : يدنقرمس ، شاّیع  نب  دوعسم  نب  دّمحم  رضنوبا  ریسفتلا ، - 11

.يرمق  1412 نامعنلا ، هسسؤم  توریب : یفوک ، تارف  نب  میهاربا  نب  تارف  مساقلا  یبا  یفوکلا ، تارف  ریسفت  - 12

.يرمق  1412 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب : یمق ، میهاربا  نب  یلع  نسحلاوبا  یمقلا ، ریسفت  - 13

ترازو نارهت : يدهشم ، یمق  اضر  دّمحم  نب  دّمحم  خیش  بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  - 14
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.یسمش  1367 یمالسا ، داشرا  گنهرف و 

.يرمق  1382 هیملعلا ، هعبطملا  مق : يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلا ، رون  ریسفت  - 15

.هفرعملاراد توریب : قودص ، خیش  دیحوتلا ، - 16

.یسمش  1362 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : یسوط ، خیش  بیذهتلا ، - 17

.یسمش  1377 قالخا ، تاراشتنا  مق : قودص ، خیش  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  - 18

.1978 هفرعملاراد ، توریب : يراخب ، لیعامسا  نب  دّمحم  حیحصلا ، عماجلا  - 19

.یسمش  1371 قافآ ، نارهت ، سوواط ، نب  دّیس  عوبسالا ، لامج  - 20

.يرمق  1409 يدهملا ، مامالا  هسسؤم  مق : يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  - 21

.يرمق  1414 هیملع ، هزوح  نیسّردم  هعماج  مق : قودص ، خیش  لاصخلا ، - 22

.یسمش  1365 هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت : نایچیاچ ، بیبح  زار ، هاگتولخ  - 23

.يرمق  1405 ءادهشلا ، دّیس  تاراشتنا  مق : ییاسحا ، روهمج  یبا  نبا  یلاثللا ، یلاوع  - 24

.ناهج تاراشتنا  نارهت : قودص ، خیش  مالّسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 25

.يرمق  1387 یبرعلا ، باتکلاراد  توریب : ینیما ، هماّلع  ریدغلا ، - 26

.یسمش  1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق : يدمآ ، یمیمت  نب  دّمحم  نب  دحاولادبع  مکحلاررد ، مکحلاررغ و  - 27

.قودصلا هبتکم  نارهت : ینامعن ، میهاربا  نب  دّمحم  بنیز  یبا  نبا  هبیغلا ، - 28

.يرمق  1402 تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب : يدابآ ، زوریف  ینیسح  یضترم  دّیس  هسمخلا ، لئاضف  - 29

.یسمش  1348 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  یفاکلا ، - 30

.يرمق  1417 ههاقفلارشن ، مق : یمق ، هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  تارایزلا ، لماک  - 31

.يرمق  1413 هیملع ، هزوح  نیسردم  هعماج  مق : قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  - 32

.يرمق  1395 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 33
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.2000 رداص ، راد  توریب : روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  - 34

.يرمق  1373 هیمالسا ، نارهت : یسربط ، نسح  نب  لضف  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - 35

.یسمش  1382 ادرف ، دیما  نارهت : يدابآ ، فجن  یحلاص  هللا  تمعن  تالاقم ، هعومجم  - 36

.یسمش  1369 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : یسلجم ، رقاب  دّمحم  لوقعلا ، هآرم  - 37

.یسمش  1380 رینم ، نارهت : يوضر ، یضر  دّمحم  دّیس  دنیوگ ، یم  نخس  ام  اب  ناگدرم  - 38

.يرمق  1402 تمکح ، نارهت : ینارهط ، ینیسح  نیسح  دّمحم  دّیس  یسانش ، داعم  - 39

.يرمق  1399 هفرعملاراد ، توریب : قودص ، خیش  رابخالا ، یناعم  - 40

.يرمق  1392 هیمالسالا ، هبتکملا  لوبناتسا : یفطصم و ،...  میهاربا  طیسولا ، مجعملا  - 41

.يرمق  1397 هیملعلا ، هعبطملا  مق : یناهفصا ، يوسوم  یقت  دّمحم  دّیس  مراکملا ، لایکم  - 42
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.يرمق  1373 ردص ، نارهت : یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  - 43

.يرمق  1323 ییانس ، هناخباتک  نارهت : سوواط ، نب  دّیس  تاوعدلا ، جهم  - 44

.یسمش  1351 نارهت : مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  - 45

.يرمق  1387 توریب : حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - 46

.يرمق  1389 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب : هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  - 47
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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